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Abstract 

Examensarbete i Kulturgeografi 

Författare: Villafana, Johans (2013) 

Titel: Att (re)- introducera hybrida tankar i ett bilsamhälle. En studie av förbindelse bil-

människa cyborgen med hjälp av Actor Network Theory 

Institution: Stockholms Universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska 

institutionen, Examensarbete i Kulturgeografi 30 hp 

Handledare: Bylund, Jonas 

Nyckelord: Aktant, aktör, cyborg, enrollering, hybrid, inskription, kosmogram, irreversibi-

litet, mediator, mobilisering, mot-skript, nätverk, problematisering, svart låda, skripts, 

översättning 

Denna studie belyser behovet av alternativa synsätt och alternativa lösningar på hur bilis-

men och transportsektorn medverkar till miljöproblemen i samhället. Studien undersöker 

bilens roll för bilisten genom att lyfta fram förbindelsen bil-människa och hur denna för-

bindelse påverkar valet mellan bilen och kollektiva färdsätt i tre bostadsområden i Stock-

holmsregion. För att nå förståelse för förbindelsen bil-människa utgår studien från ett ak-

tör-nätverksperspektiv. Metoden utgår från dels kvalitativa intervjuer och litteraturstudier.  

Under studiens gång uppstod ny förståelse för förbindelsen bil-människa. Denna cyborg är 

djupt förankrad i informanternas livssfär på grund av de starka skripts som är inskrivna i 

bilen vilka styr informanternas transportbeteende och överskuggar alternativa transportme-

del. Enligt uppsatsens konklusioner är förbindelsen bil-människa en stabil cyborg som säl-

lan enbart utgörs av ett mobilt tranportmedel. Cyborgen bil-människa påverkar informan-

ternas livsvärld på ett positivt sätt genom tillgången till en ökad aktionsradie i jämförelse 

med kollektiva färdsätt. En alternativ samverkan mellan flera aktörer krävs för att kunna 

konkurrera med denna cyborg och skapa ett transportsystem i riktning mot långsiktigt håll-

barhet. 

. 

  



2 

 

Förord 
Det var en särskild händelse som väckte mitt intresse för förbindelsen mellan bil-människa.  

En kall dag den19 december år 2012 befann jag mig hemma i Stockholm och läste en tid-

ning medan radion stod på. Helt plötsligt stördes min läsning av låten Driving home for 

christmas av Chris Rea vilket fick mig att ta en paus från läsningen och istället fokusera på 

låttexten. Det slutade med att jag satte mig framför datorn och lyssnade på låten ytterligare 

ett par gånger. Låttexten fångade mig och fick mig att tänka på hur författaren beskrev sitt 

privata rum i vilket han befann sig i samtidigt som han var på väg hem för att fira jul med 

sina kära. Därefter började jag leta efter fler låtar i samma stil, det vill säga låtar som hand-

lade om hur sångaren beskrev sin färd i ett fordon.  Jag ville finna en låt där sångaren 

beskrev sin färd i en buss men lyckades inte. Istället fann jag fler låtar som skildrade bilfö-

rare, deras upplevelser, tankar och färd genom omgivningen. 

Sedan dess har jag varit nyfiken på bilen – detta icke-mänskliga elements roll i samhället 

sedan andra världskriget och som slagit igenom i skilda kulturer runt om i världen. 

Nu när arbetet med min studie är färdigt vill jag passa på att rikta ett varmt tack till alla 

informanter som har ställt upp för intervjuer. Det är framförallt allt ni som gjort denna un-

dersökning genomförbar och möjlig. Ett särskilt stort tack vill jag ge min familj som stöttat 

mig och trott på mig hela vägen genom min utbildning. Jag vill också rikta ett stort tack till 

min handledare Jonas Bylund för hans goda råd, tålamod och stora öppenhet.  

Utan ert stöd och er uppmuntran hade jag aldrig kunnat genomföra uppsatsen. 

Tack! 

Stockholm, juni 2013 

Johans Villafana 
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1. Inledning 

Den tekniska artefakten bilen har förändrat villkoren för människan och används idag av 

en stor andel av världens befolkning. Under hela 1900-talet har utvecklingen av transport-

medlet påverkat förutsättningarna för stadsbebyggelsen och lett till en omvandling av det 

urbana samhället. Bilen har erbjudit individen en tillgång till en radikal aktionsradie vilket 

medfört en hög grad flexibilitet, rörlighet och frihet – kvaliteter som den moderna männi-

skan värderar (Falkemark, 2006:409). Bilen har också haft och fortfarande har ett signifi-

kant värde för den ekonomiska tillväxten (Tengström, 1998:15).  

Samtidigt som bilen har etablerat sig permanent som ett attraktivt transportmedel med stor 

potential för både individen och för samhället har bilen också förändrat vardagen för 

många individer (Lundin, 2008). Men bilismen har också tvingat in människan i bilberoen-

de med negativa konsekvenser som följd. Ingen kunde till en början förutspå att bilen skul-

le ge upphov till den negativa miljöpåverkan som vi ser idag (Falkemark, 2006). Under 

senare år har de långtgående konsekvenserna blivit en nyckelfråga i politikernas trafikpoli-

tiska agenda och fått ett allt större utrymme i samhällsdebatten när det gäller hållbar ut-

veckling.  

Frågan om hållbar utveckling har uppmärksammats världen över. Tim Dant (2004) menar 

dock att trovärdiga lösningar på de problem bilismen skapar enbart kan läggas fram utifrån 

ett helhetsperspektiv och en analys av samspelet mellan bil-människa för att kunna komma 

tillrätta med miljöförstöringen (Dant, 2004). 

Bilen har en central och en oumbärlig funktion på både individ- och samhällsnivå. Artefak-

ten underlättar för individen i samhället och förenklar vardagen, men det är inget som bilen 

åstadkommer på egen hand utan det sker i en interaktion med den mänskliga föraren. På 

samma sätt orsakar inte bilen på egen hand olyckor eller miljöförstöring utan detta sker 

som ett resultat av förbindelsen bil-människa. Det handlar alltså framförallt om att två ak-

törer är ansvariga för de konsekvenser som dessa två entiteter skapar. Bilisten och fordonet 

bör inte betraktas som separata enheter utan måste betraktas som en enhet för att vi ska nå 

förståelse för de komplexa samband som råder mellan bilen, människan, samhället och 

miljön (Dant, 2004). Utifrån detta synsätt är det svårt att lägga skulden för negativa hän-

delser i samhället eller den negativa miljöpåverkan på enbart bilen eftersom bilen inte är ett 

subjekt som handlar på egen hand. Vad sker om vi tar hänsyn till förbindelsen bil-

människa och inte betraktar enheterna som separerade?
 

Enligt Bruno Latour stabiliseras relationer mellan människor och samhället med hjälp av 

ting. Dessa relationer mellan icke-mänskliga och mänskliga aktörer överskrider i praktiken 

moderna dikotomier där den förstnämnda kategorin får en förmåga till handling i skapan-

det av ett hybridiserat nätverk. (Latour, 1998). Dessa relationer konstrueras och realiseras 

kontinuerligt och kan beskrivas med hjälp av Actor Network Theory (ANT). Bakgrunden 

till att uppsatsen har valt att utgå utifrån ANT är att teorin inte delar upp aktörer i olika 

kategorier som studeras var för sig utan istället betraktar samtliga aktörer som en del av en 

helhet.  
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Med hjälp av ANT är det möjligt att spåra uppkomsten av hur aktörer skapas, etableras, 

samspelar och definieras i nätverket, vilket underlättar förståelsen för förbindelsen bil-

människa i samhället. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att överblicka bilens centrala roll i det fysiska 

rummet utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv, det vill säga, utforska hur den teknis-

ka artefakten bilen och den mänskliga bilföraren är förenade med varandra i tid rum. Ännu 

ett syfte är att lyfta fram vilken betydelse förbindelsen bil-människa har för valet mellan 

bilen som färdsätt och kollektiva transportmedel. 

För att besvara mina frågeställningar och fånga bilens egenskaper analyseras artefaktens 

relation till bilister med hjälp av Actor Network Theory (ANT).  Mina frågeställningar är 

följande: 

 Viken roll spelar bilen för informanternas vardagsliv?  

 Vad vinner vi på att förstå förbindelsen bil-männniska? 

 Hur kan ett aktör-nätverksperspektiv bidra till en alternativ förståelse av hållbar 

transportutveckling? 

Undersökningen bygger på intervjuer av 15 informanter i egenskap av bilister och som är 

bosatta i tre olika områden i Stockholmsregionen och arbetar i tre olika stadsdelar. Infor-

manterna är frekventa användare av bilen och intervjuerna fokuserar på deras resmönster.  

Avsikten med intervjuerna är att granska och undersöka interaktionen mellan bilen och 

bilföraren. Tanken är att fånga bilens roll och betydelse för informanternas livspussel ge-

nom att studera deras resmönsters samt inleda en diskussion kring mina frågeställningar.  

Stockholms Lokaltrafik, Skanska och Sweco har presenterat två förslag på framtida kollek-

tivtrafiklösningar i Stockholmsregionen. Avsikten är att analysera informanternas attityder 

till de aktuella förslagen och hur deras resvanor eventuellt kan förändras om de yttre för-

hållandena blir annorlunda. 
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Inledning 

Bakgrund 

Teori 

Metod 

Resultat 

Analys 

Konklusioner 

Inledning – en presentation av 

undersökningens syfte och frå-

geställningar introduceras samt 

motivet bakom valt ämne. 

Bakgrund – en introduktion av 

bilsamhället samt en definition 

av hållbar utveckling och ett 

hållbart transportsystem. Avsik-

ten är att spegla synen på bilis-

men som en neutral teknologi 

och artefaktens osynliga effekter 

på samhället och miljön. 

Teoretisk ansats – en presenta-

tion av uppsatsens teoretiska 

ramverk i relation till förbindel-

sen bil-människa.  Aktör-

nätverksperspektivet (ANT) och 

hybridgeografin presenteras 

samt de begrepp som studien 

använder sig av.  

Metod och material – en redo-

visning av studiens metod och 

material. 

Resultat – inleds med en pre-

sentation av informanterna som 

deltog i studien. Därefter redovi-

sas resultatet av intervjuerna. 

Analys och diskussion – en 

redovisning av analysen kring 

interaktionen bil-människa samt 

avslutande konklusioner med 

hjälp av ANT:s begreppsapparat. 

Därefter diskuteras deltagarnas 

attityder till de aktuella planför-

slagen samt hybridperspektiven 

på en hållbar transportutveck-

ling. 

Avslutande konklusioner – en 

redovisning av uppsatsen slut-

satser utifrån syfte och fråge-

ställningar. Därefter avslutas 

studien med en motivering av 

vald teori och analysverktyg. 

1.3 Disposition 
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2. Bakgrund 

2.1 Bilsamhälle - en självförstärkande megatrend 

Modernitet är ett begrepp som associeras med teknik, vetenskap och utveckling (Summer-

ton, 1998). Uppfattningen om att tekniken är drivkraften bakom samhällets utveckling är 

en föreställning som återspeglas i de flesta beskrivningar av bilismens expansion (Lundin 

2008; Falkemark 2006).  

Tim Dant (2004) menar att den traditionella västerländska uppfattningen om bilen och bil-

föraren är att de representerar två fristående enheter. Studier visar att bilen och bilföraren 

studeras utifrån en uppdelning av dem i två separata enheter. Men vad händer när vi avvi-

sar denna åtskillnad mellan föraren och bilen och istället försöker förstå kvaliteterna bak-

om förbindelsen bil-människa? 

Sheller och Urry (2000)  hävdar att människor i civilsamhället är beroende av artefakter 

och att det lett till att exempelvis bilen påverkat hur det sociala livet har konstruerats. Bilen 

och fenomenet bilismen har förändrat och omvandlat det offentliga rummet till trafikflöden 

och motorvägslandskap.  

Enligt John Urry (2008)  utvecklades bilismen i USA och i Europa i relation till rådande 

samhällsstrukturer under 1890-talet. Därefter anpassade sig samhället efter bilens egenska-

per och krav på grund av dess transporteringskapacitet. Författaren hävdar att bilismens 

framväxt betraktades som ett naturligt och oundvikligt fenomen och som konkurrerade bort 

andra transportsystem, inget skulle stå i vägen för denna modernisering. Enligt författaren 

ledde detta till att samhället var tvungen att rätta sig efter bilen och samhällets krav på en 

privat rörlighet och automobilitet som var omöjlig att bryta sig loss från (Urry, 2008: 344).  

För att förstå hur ett tekniksystem som bilen kunde få fotfäste i samhället måste vi först 

och främst definiera artefakten bilen. De allra flesta människor har en uppfattning om vad 

en bil är. Den traditionella föreställningen om bilen beskriver den antagligen som ett for-

don utrustat med fyra hjul, en motor och andra komponenter som exempelvis ratten, säten, 

gas och broms. Men är det egentligen så enkelt?  

Once a development path is set on a particular course, the network externalities, the learning 

process of organisations, and the historically derived subjective modeling of the issues rein-

force the course (Urry 2008, 344) 

Bilen definieras som en artefakt, en teknisk skapelse. Men bilen kan även beskrivas som 

något mer än ett fysiskt transportmedel (Sheller & Urry, 2000). Runt bilen skapas även 

institutioner, infrastruktur och bebyggelse vilket gör den till något med än en artefakt med 

fyra hjul. Bilen skulle kunna framställas som ett subjekt som styr olika processer i samhäl-

let i en viss riktning. Med andra ord är bilen central för ett flertal individer i samhället och 

etableringen av bilen har med tiden etablerat sig permanent (Lefebvre, 1971).  

Samtidigt med denna utveckling har den massiva bilismen utbrett sig vilket har påverkat 

vår säkerhet och livsmiljö. Inte förrän under de senaste decennierna har utvecklingen be-

traktats som ett problem för samhället och den ekologiska miljön (Dant, 2004). 
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Under bilens första två årtionden (1886-1906) rådde en osäkerhet inför bilen som fenomen. 

För vissa människor, särskilt för den välbärgade minoriteten var artefakten en leksak som 

användes i samband med sport eller kortare utflykter. Under 1900-talets första decennium 

anordnades olika tävlingar där bilen spelade en central roll. Däremot var bilens ställning i 

samhället fortfarande diffus (Tengström, 1998:16–17).  

I början av 1900-talets slog bensinbilen igenom och konkurrerade ut både ångbilen och 

elbilen. Av den totala bilparken i USA år 1900 var 40 procent ångbilar, 38 procent elbilar 

och enbart 22 procent bensinbilar (Tengström, 1998:17). Med Henry Fords bidrag år 1908 

skapades nya förutsättningar för billtillverkningen av en billig standarbil anpassad och till-

gänglig för ett flertal människor i samhället.  

         “The 49 Ford is a living room on wheels “(Shelly & Urry 2000:747) 

Detta kan betraktas som ett avgörande ögonblick eftersom det ledde till att bilen blev eta-

blerad som del av den amerikanska livsstilen. Enligt Tengström (1998:18) ledde utveck-

lingen i USA till en ökad geografisk och social rörlighet för befolkningen. Dessutom gyn-

nades bilismen av de värden som följde av individualismen i och med den frihet bilen ska-

pade för individen. I Europa däremot gick det långsammare för artefaktens expansion. Där 

var bilen framförallt ett fordon som användes av överklassen.  

I USA ökade antalet personbilar under 1920-talets början. Bilen betraktades som en sym-

bol för det moderna samhället. I slutet av 1920-talet ökade antalet bilar från ungefär 9 mil-

joner till ungefär 23 miljoner. Artefaktens potential utnyttjades i synnerhet av politikerna 

vars agenda företrädesvis handlade om att lösa strukturella problem i och med urbanise-

ringen. Inflyttningen till städerna skapade behov att förbättra kommunikationerna mellan 

stad och glesbygd (Tengström, 1998:20)  

Med tiden ökade även antalet bilar i Europa och framväxten av bilismen följde samma 

mönster som utvecklingen i USA.  Antalet bilar i exempelvis England ökade anmärknings-

värt under slutet av 1920-talet från cirka 100 000 till ungefär en miljon. Samma tendens 

kunde iakttas i Frankrike, Italien och Tyskland. I Sverige ökade antalet bilar från cirka 20 

000 till 100 000 i slutet av 1920-talet (Tengström, 1998:21) 

Under perioden 1930-1940 växte bilismen långsammare på grund av att den globala till-

växttakten halverades till skillnad mot tillväxten under 1920-talet. Bilen betraktades inte 

längre som enbart en symbol för modernitet utan dess roll som transportmedel befästes i 

olika sociala kontexter. När andra världskriget bröt ut år 1939 bromsades utvecklingen upp 

under några år för att återhämta sig igen efter andra världskriget då trenden att äga en bil 

tog fart igen (Tengström, 1998: 22-23). Enligt Tengström (1998:24) inleds bilismens ”gyl-

lene år” efter andra världskriget och massbilismen fick sitt stora genombrott i Västereuro-

pa- Antalet bilar i USA duplicerades. Även Japan omvandlades till ett bilsamhälle. I USA 

betraktade flera politiska aktörer trenden som en positiv utveckling för samhället. Uppfatt-

ningen om tekniken som en positiv kraft i utvecklingen förändrade i grunden den ameri-

kanska livsstilen (Tengström 1998; Lundin 2008).  
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Bilismens genombrott i Sverige liknade till en början den i USA men tog senare en annan 

riktning. Antalet bilar ökade från ungefär 250 000 till ungefär en miljon under perioden 

1950-1960. Socialdemokraterna hade en positiv inställning till utvecklingen av bilismen 

och menade att bilismen var den bästa lösningen på samhällets problem (Lundin, 2008: 26-

27). Det svenska samhällets svar på artefaktens expansion var helt enkelt att anpassa sam-

hällsplaneringen och lagstiftningen till bilismen (Falkemark, 2006). Den svenska befolk-

ningen hade under 1950-talet råd att förverkliga bildrömmen, samtidigt som bilindustrin 

ökade sin produktion av privatbilar. Under bilismens expansion fick artefaktens lobby- och 

intresseorganisationer en nyckelroll i samhällsplaneringen av vägar och lagstiftningen som 

reglerade bilismen (Falkemark 2006; Lundin 2008).  

Inte förrän i mitten av 1960-talet blev de negativa effekterna av bilismen synliga i det 

svenska samhället vilket lyftes fram i samhällsdebatten (Lundin, 2008: 138). Flera kritiska 

röster hördes och påtalade baksidan med utvecklingen. Effekterna av den utbyggda bilis-

men visade sig problematiska framförallt i den urbana och den ekologiska miljön (Falkem-

ark, 2006:335–336). Under början av 1960-talet höjdes protester angående Stockholms 

infrastruktur och omvandling till ett bilsamhälle (Lundin, 2008: 139-140). Under 1970-

talet fortskred kritiken av den utbyggda bilismen.  

Enligt historiken Kjell Östberg utgjorde 1960-talet en radikaliseringsprocess, som föränd-

rade det svenska samhället i grunden. Flera sociala rörelser som exempelvis Vietnamrörel-

sen, kvinnorörelsen och miljörörelsen organiserade sig som en följd av de brister det 

svenska samhället uppvisade (Lundin 2008:138–141). Miljöfrågorna fick en viktig position 

(Falkemark, 2006:404). Utgivningen av Tyst vår av marinbiologen Rachel Carson och 

Plundring, svält, förgiftning av kemisten Hans Palmstiernas bidrog till den miljödebatt som 

ägde rum under 1960-talet. Rådgivarna till finansmännen Jacob och Marcus Wallenberg 

skrev år 1968 debattinlägget Sätt pris på miljön: Samhällsekonomiska argument i miljöpo-

litiken vilket väckte en stor uppmärksamhet bland den svenska befolkningen (Lundin, 

2008:138–139).   

År1968 antog Stockholms stadsfullmäktige planen City 67 vilket var tänkt att reglera nedre 

Norrmalm, en av stadens centrala delar, genom att anpassa stadsdelen efter bilismens prin-

ciper. Planen genomfördes endast till vissa delar, men om den hade slutförts i praktiken 

hade den inneburit allvarliga konsekvenser för det urbana landskapet såsom rivningar av 

mer än hälften av fastighetsbeståndet i Stockholms city (Lundin, 2008:139). Liknande fe-

nomen pågick i Göteborg, där ett handlingsprogram krävde en total omvandling av stadens 

bostadsbestånd. Den svenska pressen framstod dock som en betydelsefull aktör när den 

reagerade negativt mot dessa urbana förändringar. Den 23 oktober 1968 framgick det på 

ledarsidan i Dagens Nyheter att experternas framtidsmonopol måste brytas. Tidningen kri-

tiserade planverkets pressmeddelande Riktlinje för bebyggelseplanering med hänsyn till 

bilplatsbehov. Journalisten Thomas Michelsen menade att principerna bakom denna plan 

skulle påverka stadens morfologi och funktion på ett avgörande sätt (Lundin 2008:140). De 

tänkbara riktlinjerna betraktades som en icke rationell åtgärd som dessutom var för stor 

och för dyr för samhället. De planerade förändringarna av städernas centrala delar skapade 
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konflikter i samhället, men anpassningen till bildriften var ett faktum och samhället rättade 

sig efter bilismens utveckling och behov (Lundin, 2008:252). 

Förklaringen bakom den fysiska anpassningen av städerna till bilismens krav var att det 

ansågs ingå i ett politiskt spel samt försvar av bilbranschens och bilägarnas intressen (Fal-

kemark, 2006:401). Bilden av bilen som lyx och leksak förändrades så småningom och 

bilen etablerade sig permanent som ett självklart transportmedel i det urbana samhället. På 

trettio år tredubblades exempelvis antalet bilar i USA(Dant, 2004: 3). 

Författarna Whitt och Yago (1985) hävdar att det urbana landskapets omvandling berodde 

på billtillverkarnas påtryckningar om att det behövdes fler motorvägar i USA. Ännu en 

aspekt som författarna pekar på är att bilismens utveckling i USA stöddes av aktörer med 

pengar och makt och som hade resurserna som krävdes för att kontrollera mobiliteten i 

landet. 

Om vi återgår till Sverige finner vi Gunnar Falkemark, författare till boken Politik, mobili-

tet och Miljö (2008) som undersöker artefaktens utveckling i Sverige. Falkemark tar sin 

utgångspunkt i den tidiga industrialiseringen från och med 1700-talet fram till 1800-talet. 

Enligt författaren kan förklaringen bakom bilismens utveckling kopplas till att vissa forma-

tiva ögonblick under bilismens expansion blev avgörande för artefaktens geografiska mass-

spridning i samhället (Falkemark, 2006: 408). Falkemark framställer bilismen som ett sy-

stem som förstärktes genom att den fick positiv feedback av så många aktörer, vilket med-

förde att den tog över andra alternativa lösningar som exempelvis järnvägen och blev ett 

självförstärkande system. Samhället stod bakom den utveckling som skedde eftersom det 

ville vara modernt och en del av den rationella generationen som trodde på tekniken (Fal-

kemark 2006; Lundin 2008). Det fanns en övertygelse om att samhället utvecklades i en 

positiv riktning genom att följa den tekniska, vetenskapliga och rationella utvecklingen 

som bland annat biläggandet symboliserade (Falkemark, 2006) 

Planeringen av urbana städer och samhällen styrdes av idén om ett bilsamhälle vilket i sin 

tur skapade normer för samhällsbyggandet. Enligt Lundin (2008) styrdes samhällsplane-

ringen under 1950- och 1960-talen av en frusen ideologi som formades av planeringstek-

niska experters ideologiska föreställningar. Dessa aktörer ansåg att det enbart fanns en väg 

att gå, alternativa utvecklingsvägar var inte nödvändiga att ta hänsyn till (Lundin 

2008:271).  

En ytterligare förklaring till varför bilismen växte sig så stark i Sverige och andra delar i 

världen var att ekonomiska, teknologiska och politiska intressen stod bakom den aggressi-

va bilismens modernistiska ideologi. Dessa faktorer tillsammans påverkade utvecklingen i 

både i USA och i Europa i kombination med en stor entusiasm bland det politiska skiktet 

som i sin tur förverkligade och underlättade artefaktens masspridning i samhället (Falkem-

ark 2006). 

Trots allt tal om miljöanpassade trafiksystem förefaller det som om den moderistiska ideo-

login fortfarande råder i dagens samhälle vilket kan återspeglas i samhällets fysiska struk-

tur som exempelvis trafikseparerade och uppbrutna kvarter (Lundin 2008). Bilismens ex-
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pansion i Sverige har enligt Falkemark (2006) angett villkoren för utformningen av den 

urbana bebyggelsen och samtidigt lett till en rad transportpolitiska problem som exempel-

vis olyckor, buller och trängsel och därmed bidragit till framväxten av ett ohållbart trans-

portsystem. 

2. 2 Hållbar utveckling  

2.2.1 Idén om ”Hållbar utveckling” 

Konceptet ”Hållbar utveckling” uppstod som ett resultat av den ökade medvetenheten om 

den globala ekologiska krisen under 1960-talet. Motivet bakom ”Hållbar utveckling” var 

att identifiera aktuella mönster i mänsklig aktivitet som kan betraktas som ohållbara och 

presentera alternativa lösningar i riktning mot en hållbar utveckling som motverkar den 

ohållbara (United Nations, 1992). På samma gång ska en hållbar utveckling generera i en 

ekonomisk tillväxt och förbättra det materiella välbefinnande hos människor i samhället. 

Konceptet skapades med avsikten att överblicka mänskliga handlingar bakom föroreningar 

av luft, vatten, mark, utarmning av naturresurser, utrotning av arter samt mänskliga aktivi-

teter kopplade till klimatförändringar. Den destruktiva miljöpåverkan som människan står 

bakom kan inte fortskrida i samma ohållbara omfattning som den gjort hittills. Frågan är 

dock om det är möjligt att stoppa den om samhället fortsätter med tillämpningen av det 

perspektiv det har haft sedan modernismens genombrott och som fortfarande råder i rela-

tion till teknologisk utveckling, samhällsplanering och miljö.  

Artefakten bilen betraktades redan under 1970-talet som ett allvarligt hot mot miljön med 

tanke på dess negativa. År 1992 presenterade Agenda 21, en UNCED- deklaration, de ne-

gativa konsekvensera av bilberoendet, samt det politiska systemets oförmåga att lösa mil-

jöhotet (Thynell, 1997:38).  

Problemet är fortfarande att antalet bilar produceras i högre takt än de naturresurser som 

används som drivmedel kan återhämta sig. Om vi jämför antalet bilar under det förra seklet 

med antalet idag som ligger på omkring 600 miljoner kan slutsatsen dras att biltillverk-

ningen inte har visat några tendenser på att mattas av. Mot bakgrund av denna utveckling 

är klimatfrågan inte den enda akuta frågan utan även frågan om de osynliga effekterna, de 

vi inte ännu har upptäckt, enligt Urry (2008).  

Som vi har sett hittills har bilen som teknisk skapelse bidragit till en global omvandling i 

riktning mot en sammanhängande ekonomi och en modern livsstil för ett flertal människor 

runt om i världen. Samtidigt har artefaktens globala ökning och den växande klimatpåver-

kan aktualiserat viktiga frågor om vilken typ av utveckling som är önskvärd (Falkemark 

2006). 

I Brundtlandskomissionens rapport ”Our Common Future ”definieras en hållbar utveckling 

utifrån formuleringen att den ska kunna tillgodose dagens behov utan att riskera komman-

de generations möjligheter att tillfredsställa sina egna behov. Definitionen presenterar dock 

inte en färdig lösning på hur den ska kunna realiseras men den har synliggjort att det 
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mänskliga välbefinnandet är centralt samtidigt som den pekar på vikten av att skydda mil-

jön (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011). 

Skälen bakom den ohållbara utvecklingen ligger i att samhället och allmänhetens inställ-

ning fortfarande bygger på den moderna föreställningen om ett tillväxtsamhälle under bi-

lismens gyllene år. Samhällets och allmänhetens inställning till bilismen är fortfarande 

beroende på vad experterna anser. Den positiva bilden av bilismen som en produktionsrik 

drivkraft bakom det framtida samhället har varit avgörande under 1900-talet (Falkemark, 

2006). Idag befinner sig samhället vid ett vägskäl mellan vilken typ av utveckling som är 

önskvärd. Frågan är hur det är möjligt att skapa ett mer hållbart samhälle, och vem som 

kan dra nytta av en sådan utveckling? 

Ovanstående avsnittet har presenterat bilismens historia mot bakgrund av rådande krafter i 

samhället som styr utvecklingen i en viss riktning. Rationaliteten och inställningen att tek-

niken kan lösa samhällets behov och problem har påverkat den tekniska utvecklingen som 

kan betraktas som autonom. Inställningen till bilen och till bilismen har till stor del styrts 

av olika aktörer som velat tillgodose sina egna intressen. Förutsättningen för massprid-

ningen av bilar har framförallt skapats utifrån den politiska agendan och medverkat till en 

anpassning av infrastruktur och stadsbebyggelse utifrån bilens och bilismens behov och 

krav. 

2.2.2 Hållbart transportsystem  

Ett övergripande mål bakom regeringens politik är att arbeta för att en hållbar utveckling 

uppnås i praktiken vilket innefattar ett hållbart transportsystem. Vi lever i ett samhälle där 

transporter spelar en viktig roll för både människors mobilitet och för samhällsplanering. 
Begreppet ”hållbart transportsystem” återkommer i flera policydokument på olika styrni-

våer i samhället. Avsikten med dessa dokument är att lyfta fram transportpolitikens uppgift 

att arbeta målinriktat med att uppnå ett hållbart långsiktigt transportsystem (Trafikverket & 

SKL, 2010).   

Begreppet ”hållbart transportsystem” är intimt förenat med begreppet ”hållbar utveckling” 

och ligger nära den ursprungliga definitionen av hållbar utveckling. För att ett hållbart 

transportsystem ska bli möjligt och leda till att de transportpolitiska målen uppfylls måste 

planeringen ta hänsyn till en rad betydelsefulla aspekter som att miljöanpassa infrastruktu-

ren och byta ut dagens transportsystem till fordon som inte skadar miljön eller människor 

(Trafikverket & SKL, 2010).  

I maj 2009 antog Riksdagen nya transportpolitiska mål som innefattade funktions- och 

hänsynsmål, vilka är menade att bidra till en utveckling mot målen i hela landet. Tanken är 

att funktionsmålet ska skapa mer jämställdhet och tillgänglighet för transporter medan hän-

synsmålet handlar om säkerhet, hälsa och miljö. Målet är att ingen människa skadas allvar-

ligt eller dödas utan målet är att skapa en större säkerhet och bättre hälsa för befolkningen 

(Regeringkansliet, 2013).  
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Alla investeringar som tillämpas i praktiken och genomförs ska sträva efter att bidra till ett 

hållbart transportsystem och därmed bidra till att de transportpolitiska målen nås.  Det 

övergripande transportpolitiska målet handlar om att se till att en långsiktig hållbar trans-

portförsörjning och en samhällsekonomisk effektivutveckling uppnås i hela landet (Reger-

ingkansliet, 2013). 

De trafikpolitiska målen är följande: 

 En god miljö 

 Ett jämställt transportsystem 

 En hög transportkvalitet 

 En säker trafik 

 En positiv regional utveckling och 

 Ett tillgängligt transportsystem  

För att kunna påverka trafikproblematiken och skapa en långsiktig hållbarhet krävs nya 

strategiska satsningar på planering, teknik, samordning och effektiva styrmedel inte enbart 

ny infrastruktur (Naturvårdsverket, 2012). Målen är tänkta att uppnås genom olika styrme-

del som exempelvis miljöbalken och plan- och bygglagen som är kraftfulla administrativa 

styrmedel men även med hjälp av andra styrmedel kopplade till ekonomi, administration, 

information, forskning och utveckling (Naturvårdsverket 2012; Sveriges Riksdag 2010).  

Lagstiftningen är viktig och vägledande för arbetet med ett hållbart transportssystem. Se-

dan de politiska målen introducerades har nya metoder utvecklas för att möta efterfrågan 

på ett hållbart transportsystem. Vägverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 

Energimyndigheten presenterade fyrstegsprincipen 2002 som syftade mot att skapa ett 

styrmedel tänkt att hjälpa kommuner med strategier för hur de kan lösa trafikproblem med 

kreativa alternativ istället för att lösa problemen med ny infrastruktur (SLK & Liljas, 

2007).  

Trafikverkets styrmedel är dokumentet Trafik för en Attraktiv Stad (TRAST) vilket har 

som övergripande syfte är att stödja kommunernas arbete med samhällsutvecklingen. 

Styrmedlet kan användas av kommuner som planerar och beslutar om lokala förhållanden 

(SKL & Trafikverket, 2011).  

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS) är en allmän plan för Stock-

holmsregionens långsiktiga utveckling som går ut på att skapa ledning och inspiration för 

orientering, stöd samt samordning på olika skalor bland annat lokal och regional (Region-

planekontoret, 2010).  

RUFS 2010 ska bidra till en hållbar utveckling i regionen. De utvecklingsambitioner som 

ligger till grund för planering har tydliggjorts genom mål för regionens attraktivitet, vilket 

ger förutsättningar för att göra avvägningar mellan miljömässiga, sociala och ekonomiska 

aspekter av utvecklingen . Planen har också analyserats med utgångspunkt från de fyra över-

gripande målen för regionens attraktivitet med fokus på långsiktighet och helhetssyn (kon-

flikter och synergier) samt robusthet och anpassningsförmåga. (Regionplanekontoret, 

2010:15) 
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Planen bygger på en vision om att förbli den mest attraktiva europeiska storstadsregionen 

genom fyra mål och sex strategier. Planen lyfter fram akutbehovet att begränsa den negati-

va klimatpåverkan som transportsektorn skapar. Samtidigt är det tänkt att kollektivtrafiken 

ska utvecklas och bidrar till en förbättrad och ökad regional tillgänglighet för alla individer 

i samhället (Regionplanekontoret, 2010)  

Ovanstående styrmedel och dokument är tänkta att stödja arbetet med att främja ett hållbart 

transportsystem. Samtidigt framstår ett behov av samverkan över sektorsgränserna i sam-

hällsplaneringen där olika aktörer utbyter kunskaper(Regionplanekontoret, 2010). Frågan 

är hur dessa aktörer kan identifiera och främja stadens utveckling genom en strategisk han-

tering av trafikfrågor och markanvändning samtidigt som de bevarar landskapets kultur- 

och naturvärden? 

2.3 Förslag på nya kollektivförbindelser i Stockholmsregionen 
Trafiksituationen är problematisk i Stockholmregionen vad gäller väg- och kollektivtrafi-

ken som orsakar allvarliga miljöproblem. Av den anledningen krävs kreativa lösningar av 

trafikfrågan som kan motsvara en långsiktigt hållbar utveckling av tillväxtregionens be-

hov(Regionplanekontoret, 2010). 

Varje år ökar befolkningen i Stockholm med ca 35 00 invånare (Regionplanekontoret, 

2010). Detta faktum ställer krav på en effektiv kollektivtrafik ett effektivt vägnät. Kommu-

ner som Nacka, Värmdö, Vallentuna och Sigtuna är några av länets tillväxtområden som 

saknar en spårbunden kollektivtrafik. På samma gång är behovet att minska massbilismen 

stort. Nedan presenteras två förslag som svarar upp mot framtidens behov av en välfunge-

rande kollektivtrafik samtidigt som det löser situationen i kommunerna Täby-Vallentuna 

och Nacka-Värmdö. 

2.3.1 Förlängning av Roslagsbanan till Arlanda 

SL presenterade en idéstudie om en förbindelse mellan Vallentuna och Arlanda 2010 i 

samarbete med Banverket, Luftfartsverket och de berörda kommunerna Täby, Vallentuna, 

Danderyd, Norrtälje, Vaxholm, Österåker och Sigtuna. Två år senare publicerades en för-

studie med förslag på hur denna förbindelse skulle genomföras i praktiken genom en ut-

byggnad av Roslagsbanan till Arlanda. Flera förbättringar av kommunikationen presente-

rades (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2012). Målet var att skapa mer tillväxt i kommu-

nerna genom att öka tillgängligheten från Vallentuna och Täby till Arlanda samt minska på 

bilismen (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2012). I förstudien (se figur 1) presenterades hur 

busstrafiken skulle omdirigeras och hur tågtrafiken kunde byggas ut (AB Storstockholms 

Lokaltrafik, 2012). 
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Figur 2. Föreslagen sänktunnel för tunnelbanna och vägtrafik . Källa. Sweco, 2011 

Figur 1. Karta som visar de tre studerade stråk från Molnby till 

Arlanda. Källa: AB Storstockholms Lokaltrafik, 2012 
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2.3.2 Förlängning av tunnelbanan till Nacka 

Befolkningen i Nacka beräknas att öka med cirka 23 000 nya invånare de närmaste åren 

(Översiktsplan, Nacka Kommun, 2012).  Värmdö kommun beräknas öka med ungefär 55 

000- 65 000 invånare år 2030. En sådan expansion ställer höga krav på en förändring av 

väg- och trafiksystemet eftersom det nuvarande inte kommer att kunna möta de behov som 

en ökad bilism innebär. Studier förutspår att bilresandet i länet troligen kommer att öka 

med en snabbare fart än resandet med kollektivtrafiken vilket med stor sannolikhet kom-

mer att skapa längre restider samt konsekvenser för miljön.  

Sweco och Skanska föreslår ett kostnadsbesparade förslag som grundar sig på en sänktun-

nel under Saltsjön både för tunnelbana och vägtrafik mellan Biskopsudden och Finnboda 

(se figur 2). Förslaget har presenterats som en strategisk lösning med avsikten att förbättra 

kollektivtrafiken till Nacka Centrum av den nuvarande regeringen. Den tekniska utma-

ningen bakom projektet består i att skapa en passage under Saltsjön vilket förutsätter en 

samverkan mellan Trafikverket, berörda kommuner och landsting samt trafikoperatörer 

som har ansvar för att en hållbar utveckling av Stockholmsregionen ska komma till stånd 

(Sweco, 2011).  

Idag är situationen för ett flertal resenärer svår och behovet av en kapacitetsstark och en 

kreativ lösning för att kunna möta resenärernas behov är stort. Flera alternativa lösningar 

har diskuterats som exempelvis alternativ till busstrafiken. Enligt Nacka kommuns över-

siktsplan för 2012 har en utredning om tunnelbanan inletts vilket betraktas som den bästa 

lösningen hittills. 

Avsikten med förslagen är att minska bilismen genom att förbättra kommunikationen i 

området. Frågan som uppstår är dock om en förbättrad kollektivtrafik per automatik skulle 

innebära att bilisterna lämnar bilen hemma och istället väljer kollektiva färdsätt?   
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3. Teoretisk ansats 

Föreliggande studie studerar förbindelsen bil-människa och om det är möjligt att nå förstå-

else för vilka mekanismer som står bakom förbindelsen i relation till en hållbar utveckling 

och ett hållbart transportsystem. I nedanstående avsnitt introduceras relationen bil-

människa med hjälp av den teoretiska ansatsen Actor Network Theory eller det så kallade 

aktör-nätversperspektivet.  

3.1 Ett latourianskt perspektiv på den ekologiska krisen 

Uppsatsen anknyter till Bruno Latour och hans bild av samhället som en blandning av olika 

dolda men aktiva relationer mellan mänskliga och icke mänskliga element vilka har påver-

kat samhällstrukturen genom historien.  

Latour diskuterar den ekologiska krisen och det moderna västerländska samhällets försök 

att motverka miljöhoten genom att kritisera det västerländska samhällets distinktion mellan 

kultur och natur (Blok & Elgaard, 2011:75–81). Författaren menar att det västerländska 

samhällets ”moderna dikotomi” som bygger på en uppdelning mellan natur och kultur som 

två separata enheter, inte längre är tillräcklig för att förklara kriser eller andra problem som 

förekommer i samhället. Latour anser att den rådande synen måste förändras om det ska 

vara möjligt att kunna identifiera ekologiska, kulturella och tekniska problem eller en 

kombination av dessa.  

Latour använder sig av begreppet ecologization när han definierar det moderna samhällets 

kännetecken som en komplex förening av människor, djur, ekosystem och teknologi. Istäl-

let för att separera kultur och natur eller mänskliga och icke-mänskliga fenomen från var-

andra betraktar Latour det som en integrerad helhet (Blok & Elgaard, 2011: 89-91).  

3.2  ”Citizen-gun” 

En av Latours mest belysande illustration över hur subjekt-objekt-distinktionen upphävs är 

exemplet ”Citizen-gun” som skildrar en medborgare som befinner sig i en konfliktfylld 

situation. Medborgaren är frustrerad, rädd och osäker men i samma stund som medborga-

ren kommer över ett vapen byter medborgaren skepnad övergår till en mer säker individ. 

Med ett vapen i handen sker en transformering av individen till en individ med makt. På så 

viss framträder en ytterligare aktör dvs, en aktör med makt (se figur 3).  

The debate over whether guns kill people or whether it is the people with the guns who kill: 

Which of them, then, the gun or the citizen, is the actor in this situation? Someone else a citi-

zen-gun, a gun-citizen (Latour 1999:179) 

Aktören ”medborgaren” förvandlas alltså till en ny sammansatt aktör, dvs. ”medborgare-

vapen”. Latour menar att även vapnet genomgår en omvandling. Vapnet är ett materiellt 

ting men i en människas hand förvandlas vapnet till något nytt om människan är villig att 

använda det (Latour 1999: 177-180). Samspelet eller samarbetet människa-ting innebär 

med Latours terminologi att en ny ”aktör” skapas i och med samspelet. Aktören ”medbor-

gare-vapen” kan således utföra nya former av handlingar som medborgaren inte hade kun-

nat utan vapnet, liksom vapnet inte hade kunnat utan en människa.   



19 

 

 

 

 

 

                         

Figur 3 är en illustration baserad på Latours terminologi som visar föreningen av ett nytt 

”gemensamt mål” skapas i och med samspelet mellan fler aktanter. Aktören ”medborgare-

vapen” (Agent 3) kan således utföra nya former av handlingar som medborgaren inte hade 

kunnat utan vapnet (Agent 2), liksom vapnet inte hade kunnat utan en människa (Agent 1). 

Källa: Efter Latour, 1994:34 

Aktörens nya funktion och handlingar kan undersökas med hjälp av teorin Actor Network 

Theory (ANT), som undersöker upphävningen av distinktion mellan mänskliga och icke 

mänskliga element. Enligt Latour råder ett symmetriskt förhållande mellan de mänskliga 

och det icke mänskliga elementen, dvs. interaktionen är symmetrisk och inte uppdelad vil-

ket bryter mot de traditionella uppfattningarna inom samhällsvetenskapen (Blok & El-

gaard, 2011) 

3.3 Actor Network Theory  

Actor Network Theory (ANT) eller det så kallade aktör-nätversperspektivet har sin bak-

grund i samhällsvetenskaplig forskning om vetenskap och teknik (Blok & Elgaard, 

2011:47). Den sociotekniska analysmetoden och begreppsaparaten formulerades ursprung-

ligen av John Law, Bruno Latour och Michael Callon under 1980-talet. Upphovsmännens 

arbete har bidragit med ny förståelse kring hur samhället som ett fysiskt nätverk är kon-

struerat samt hur artefakternas inverkar i denna konstruktion (Law & Hassard ,1999). ANT 

har utvecklats ur Algirdas Greimas arbete i semiotik som beskriver att varje ord definieras 

av dess relation till andra språkliga termer (Blok & Elgaard, 2011:167). ANT anknyter till 

Greimas med hjälp av begreppet, ”materiell semiotik”. Avsikten med ANT är att analysera 

hur vissa enheter som kallas för aktanter står i förbindelse med varandra och leder till ett 

utökat nätverk (Blok & Elgaard, 2011:167). 

Network must, therefore, be heterogeneous; in order to capture real entities (‘out there’) ef-

fective ways must be found of bringing these entities-or at least some of their key properties-

home (Murdoch, 1997:742). 

Det fysiska samhället kan förklaras i termer av heterogena element som befinner sig i ”nät-

verk” där de interagerar med varandra och skapar nätverket genom samspelet. Dessa ele-

ment är både mänskliga och icke-mänskliga och kan benämnas som entiteter eller aktanter. 

Begreppsapparaten som är knuten till ANT möjliggör ett studium av interaktionen mellan 

aktanter i ett nätverk, vilket inte är möjligt vid en uppdelning av elementen i separata enhe-

ter som subjek-objekt, natur-kultur och teknisk-social (Graham och Marvin 2001:185 & 

Murdoch, 1997:743). I enlighet med ANT betraktas vilket element som helst, oavsett om 
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det är ett mänskligt eller icke-mänskligt element som en aktant om den interagerar med 

andra associerade aktanter i ett nätverk (Blok & Elgaard, 2011:48-49).  

Ännu en aspekt av det teoretiska perspektivet är att det erbjuder ett alternativt sätt att ut-

forska de komplexa socio-tekniska relationer som det moderna samhället utgörs av genom 

att analysera det utifrån ett aktör-nätversperspektiv. Nick Bingham (1996) beskriver sam-

hället utifrån ett aktör-nätversperspektiv och menar att samhället består av flera nätverk 

som ständigt konstrueras genom interaktionen mellan olika heterogena element. Telekom-

munikationsbranschen är ett exempel på ett nätverk men det utgörs inte enbart av ett ”cy-

berspace” utan flera heterogena nätverk, bestående av olika sociotekniska relationer skapa-

de över tid och rum (Graham & Marvin, 2001:185). 

Latour hävdar att ett aktör-nätverksperspektiv erbjuder ett sätt att förstå sambanden mellan 

hur samhällets olika element interagerar oavsett om det gäller nätverk som infrastruktur, 

städer eller mänskligt handlande i relation till andra element (Blok & Elgaard, 2011:49–

50). 

3.4 Det moderna projektet 

Latour pekar på ett behov inom forskningen att nå en djupare förståelse för det så kallade 

”moderna projektet” som inleddes i slutet av 1700-talet och pågår än idag (Blok & El-

gaard, 2011:171). Det skulle kunna leda till en större förståelse bakom problemen som 

uppstått i och med samhällsutvecklingen och samtidigt finna lösningar på dessa problem. 

Latour menar att vi har delat upp världen i olika sfärer eller områden trots att den utgörs av 

en helhet där allt hänger samman (Blok & Elgaard, 2011:55).  

Tillvaron delas exempelvis upp i olika kategorier som naturen, bostaden, staden eller sam-

hället vilket har integrerats i våra tankegångar och handlingar och därigenom påverkar och 

styr samhället. Ett alternativ är att betrakta tillvaron utifrån olika nätverk som mer eller 

mindre hänger ihop genom olika former av samband. Detta synsätt medför att exempelvis 

det icke-mänskliga tinget kylskåpet bör betraktas utifrån dess relation till atmosfärskemi, 

industriell kloranvändning, och politiska överenskommelser, inte som separata enheter. 

Latour illustrerar de ovanstående synsätten i figuren nedan där uppdelningen av tillvaron 

beskrivs som ”den första dikotomin” och helhetssynen beskrivs som ”den andra dikoto-

min” (se figur 4).  

We- the moderns are a type of people who maintain a belief in the existence of pure catego-

ries, such as the scientific, the economic, the political, the cultural, the local, the global, etc. 

And this happens despite the fact that we surround ourselves with ever-more extensive and 

unruly hybrids that churn up all of culture and all of nature on a daily basis (Blok & Elgaard, 

2011:55). 

Den första dikotomin överskuggar därmed aktanterna. Latour pekar på ytterligare ett ex-

empel på uppdelningen utifrån det faktum att institutioner idag delas upp i olika fack. På 

universitetet läser studenterna ekologi, ekonomi, sociologi eller samhällsvetenskap på re-

spektive institution. Uppdelningen bygger på traditioner att hålla isär tillvaron i olika sek-

torer och leder enligt till att forskare missar effekterna av interaktionen mellan de olika 

mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Latour beskriver: 
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Boyle and his many modern successors simply believe that scientists in their modern labora-

tories discover “pure” nature-nothing more, and nothing less. The modern Constitution guar-

antees that pure Nature and pure Society can be articulated  and represented separately, and 

this act of purification makes the modern incapable of imagining that hybrids would threaten 

to interrupt the natural or social order(Blok & Elgaard, 2011:59) 

Latour anser att de vetenskapliga institutionerna måste bryta sig loss från den traditionella 

synen och uppdelningen mellan de båda dikotomierna och istället lägga fokus på att förstå 

hur olika aktanter samexisterar och interagerar i praktiken. 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

Den första dikotomin bygger på en separeringsprocess som Latour betecknar purification 

och som leder till att aktanter inte synliggörs trots att de är aktiva. Latour belyser sitt reso-

nemang:  

3.5 Tingens Parlament 

Latour använder sig av uttrycket ”tingens parlament” som en tankemodell över den tradi-

tionella uppfattningen om tillvaron som uppdelad. Författaren anknyter till ett aktör-

nätverksperspektiv som inkluderar både mänskliga och icke-mänskliga aktörer (Blok & 

Elgaard, 2011:70). Avsikten är att häva den moderna uppfattningen om uppdelningen av 

tillvaron och ersätta den med ett symmetriskt perspektiv på samtliga aktörer i nätverket. 

Författaren presenterar två frågor som är centrala: Hur många är vi? Kan vi leva tillsam-

mans? Enligt Latour bör det moderna samhället kartläggas utifrån hur mänskliga och icke-

mänskliga aktör interagerar och med vilka teknologier som dessa förbindelser produceras. 

På så vis kan aktörerna synliggöras (Blok & Elgaard, 2011:62). 

Dant (2004) undersöker interaktionen mellan mänskliga och icke-mänskliga element ge-

nom perspektivet the driver-car som författaren beskriver som en aktör som hämtar egen-

skaper från både den mänskliga föraren och den icke-mänskliga artefakten bilen. Dant be-

tonar samspelet mellan bilföraren och bilen och analyserar förhållandet bil-människa. För-

fattaren lyfter fram den fysiska relationen mellan aktörerna och hur de samarbetar och ska-

par sociala handlingar genom sin geografiska spridning. Dant hävdar att interaktionen mel-

Figur 4 är en illustration baserad på Latours förhållningssätt på världen vilket illustrerar 

två motsatta synsätt på tillvaron eller världen. Källa: Efter Blok & Elgaard, 2011:56 
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lan bilföraren och bilen är av särskilt stort intresse eftersom den har medverkat till bilismen 

som i sin tur gett upphov till miljöförstöringen i vårt samhälle (Dant, 2004). 

Författaren Tim Luke (1997) är inne på samma spår som Dant (2004) och pekar på egen-

skaper hos icke-mänskliga artefakter och dess betydelse för samhället. Människans förhål-

lande till artefakter är avgörande för hur livet formas. Utan bilen skulle människor vara 

tvungen att ge avkall på mycket. Rörligheten, friheten och bekvämligheten skulle inte vara 

möjlig utan artefakten bilen. Interaktionen bil-människa skapar därmed förutsättningar för 

ett visst sätt att leva.  

Artefakterna betraktas som lika viktiga aktörer som de mänskliga aktörerna utifrån ett ak-

tör-nätverksperspektiv eftersom de medverkar till det samhälle vi lever i. Tekniken och 

resultatet av teknologin i form av artefakter eller objekt spelar en central roll i samhället.  

Dant (2004) refererar till Latour som beskriver att ett farthinder påverkar bilisten varje 

gång bilisten sänker hastigheten när den kör över det. Utifrån ett aktör-nätverksperspektiv 

leder det till att aktanten farthindret blir synligt varje gång det inverkar på aktanten bilisten 

och får på så vis agens i nätverket där farthindret och bilisten interagerar med varandra. 

Aktanten farthindret utövar således inflytande på bilistens handlingar genom att bilisten 

sänker hastigheten (Dant 2004: 69-70).  

Ett aktör-nätverksperspektiv visar därmed hur icke-mänskliga aktörer har agens i nätverket 

genom att de upprätthåller och påverkar det oavsett om de är mänskliga eller icke-

mänskliga. Detta innebär med andra ord att den allra minsta beståndsdelen i en bil är av 

betydelse eftersom den påverkar bilen och i sin tur bilföraren om den exempelvis skulle gå 

sönder. Likaså påverkar en beslutsfattare i en organisation nätverket genom sina beslut. 

I exemplet ovan har den mänskliga intentionen bakom farthindret, det vill säga, att utöva 

påverkan på bilisten en sekundär roll. I enlighet med ett ANT-perspektiv är det intressanta 

istället aktörernas symbiotiska förhållande och hur de samspelar i nätverket. Dant (2004) 

menar att icke-mänskliga objekt ofta betraktas som neutrala aktörer men eftersom de age-

rar tillsammans med både mänskliga och icke-mänskliga aktörer har de lika stor betydelse 

som mänskliga aktörer (Dant, 2004). Varken bilen eller föraren kan åstadkomma de hand-

lingar de skapar tillsammans när de sammanfogas på egen hand. Dant illustrerar detta ge-

nom att peka på förbindelsen mellan bil och människa: 

The driver-car is neither a thing nor a person; it’s an assembled social being that takes on 

properties of both and cannot exist without both (Dant, 2004: 23) 

Sheller och Urry (2000) hävdar i The city and the car att forskningen isolerar människor 

från sina fordon istället för att studera hur de hänger ihop. Enligt författarna bör forskning-

en kompletteras med fler infallsvinklar om den ska kunna skapa förståelse för mekanis-

merna bakom bilismen eller för hur alternativa färdsätt skulle kunna ersätta bilen. Förfat-

tarna lyfter till exempel fram bilens symboliska, kulturella, sociala och känslomässiga vär-

de för bilföraren och menar att dessa dimensioner bör beaktas för att vi överhuvudtaget ska 

kunna förstå de komplexa sambanden mellan bil-människa. 
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Sheller och Urry betonar att människor inte lever separerade från maskinerna i samhället 

utan att de rör sig i samma miljö. Synsättet gör det möjligt att identifiera vad den komplexa 

bilkulturen gör med det samhället (Sheller& Urry 2000: 739). 

I Governance, flows, and the end of the car system framhåller Urry (2008) att artefakten 

bilen ingår i ett stort system av förbindelser som erbjuder en rad egenskaper i och med att 

den ingår i ett system. Dessa egenskaper ger bilen ett värde för allmänheten som gör den 

attraktiv. En ytterligare aspekt Urry pekar på ”produktion, egendom, rörledningar för pe-

troleum, projektion, påtryckning och makt som utövar påtryckning och global press på 

människor så länge bilen har den centrala roll som den har idag (Urry2008: 344-345). 

Jörg Beckman (2004) presenterar ett ytterligare perspektiv på förbindelsen bil-människa 

genom att peka på rörlighet, säkerhet och en så kallad ”hybriditet” i Mobility and Safety. 

Beckman påstår att förbindelsen bil-människa kan beskrivas som en rörlig hybrid, en så 

kallad avatar of hybridity. 

3.6  Hybrid geografi 

Sarah Whatmore (2007) refererar till aktör-nätverksperspektivets företrädare Bruno Latour, 

Michel Callon, John Law och Michel Serres i Hybrid Geographies när hon utmanar den 

modernistiska och konventionella uppdelningen av natur och samhälle i två separata diko-

tomier.  För Whatmore är världen något mer. Författaren menar att tillvaron är: ”more than 

human geography ” (Whatmore, 2007: 2-3) och den upprätthålls av såväl människor och 

andra organiska varelser som teknologiska enheter (Whatmore, 2007: 338-339). 

 Enligt Maria Frisk (2008:23–25) bygger Whatmores hybridgeografi på fyra förutsättning-

ar. Den första beskriver samtliga aktanter i nätverket som lika betydelsefulla. Jag som upp-

satsförfattare skapar exempelvis uppsatsen med hjälp av datorn, stolen och lampan. Den 

andra förutsättningen beskriver att samtliga aktanter i nätverket upprätthåller nätverket 

genom kontinuerlig interaktion. Jag sampelar därmed med andra aktörer (datorn, fiberopti-

ken, stolen, lampan) i nätverket när jag skriver uppsatsen. Microsoftprogrammet i datorn 

kan inte interagera utan mig och vice versa, vilket åskådliggör det symbiotiska förhållandet 

mellan mänskliga och icke-mänskliga entiteter i nätverket.  

Den tredje förutsättningen beskriver att icke-mänskliga element har lika stor betydelse som 

mänskliga element i nätverket (Frisk, 2008). Det icke-mänskliga elementet datorn och 

Microsoftprogrammet i datorn är exempelvis beroende av den kunskap jag som skribent 

har för att kunna skapa uppsatsen. På så vis spelar kunskapen en nyckelroll i nätverket i det 

här fallet eftersom den utgör villkoret för interaktionen mellan samtliga inblandade aktörer. 

Den fjärde och sista förutsättningen berör just betydelsen av mänskliga kunskapspraktiker 

eftersom nätverket upprätthålls med hjälp av dessa (Frisk, 2008).  

Stephen Graham och Simon Marvin (2001) delar Whatmores uppfattning och utgår från ett 

liknande perspektiv i Splintering Urbanism som beskriver hur aktanter skapar agens ge-

nom samarbete: 

Agency is purely relational process. Technologies have contingent and diverse effects only 

through the ways they become linked into specific social context by human and technologi-

cal agency (Graham & Marvin, 2001: 185) 

No technology is ever found working in splendid isolation as though it is the central node in 

the social universe. It is linked-by the social purposes to which it is put-to human and other 

technologies of different kinds (Graham & Marvin, 2001: 185). 
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Whatmores perspektiv framhåller alltså att samhället och den sociala tillvaron, dvs. nätver-

ket upprätthålls av en kontinuerlig interaktion mellan heterogena entiteter med agens. För-

fattaren anknyter till ett aktör-nätverksperspektiv och menar att vi kan uppnå en större för-

ståelse för vår tillvaro och de processer som inverkar på den om vi antar att den bygger på 

dessa symmetriska förhållanden mellan aktanterna, dvs. både mänskliga och icke-

mänskliga element.  

3.6.1  Hybrid och ”cyborg” 

Law (2000) understryker att samhällsvetenskapen är i stort behov av ny kunskap bortom 

ämnesgränser för att det ska vara möjligt att göra en fruktbar social analys av tekniken. 

Som redan påpekats ovan utnyttjar aktör-nätverksperspektivet en rad begrepp för att under-

lätta studiet av interaktionen mellan aktanter i nätverket. 

Latour definierar hybrider som en sociofysisk förening av mänskliga och icke-mänskliga 

element som har agens i samhälleliga nätverk. I princip vad som helst kan betraktas som 

hybrider i samhället, allt från en dammsugare till ekologiska frågor såsom klimatföränd-

ringar och även genetiskt modifierade livsmedel (Blok & Elgaard 2011:169). Problemet är 

att dessa hybrider inte är synliga i planeringsprocessen vilket överhuvudtaget gör hybrid-

praktiker svåra att identifiera på grund av den traditionella uppfattningen om uppdelningen 

av tillvaron i två dikotomier (Blok & Elgaard 2011:72). Begreppet hybrid används inom 

ANT för att beskriva entiteter som skapar översättningsprocesser i nätverk (Murdoch, 

1997:744).   

Deborah Lupton (1999) hävdar i Monsters in metal cocoons: Road rage and cyborg bodi-

es, att vi människor kontinuerligt samverkar och samarbetar med artefakter, men att det 

oftast sker på ett omedvetet plan. Denna interaktion, relation eller förbindelse mellan 

mänskliga och icke-mänskliga aktörer i en viss tid och i ett visst rum kallar Lupton för cy-

borg. Enligt författaren är det möjligt att studera förbindelsens effekter genom att följa 

aktörerna i sin geografiska spridning. 

Begreppet cyborg introducerades i slutet av 1980-talet av Donna Haraway (1991) som an-

vände det som en metafor över kvinnans kamp för lika rättigheter i samhället. Hennes re-

sonemang var politiskt radikalt och utmanade den traditionella uppfattningen om könsrol-

ler:  

A cyborg is a cybernetic organism, a hybrid machine and organism, a creature of social reali-

ty as well as a creature of fiction (Haraway 1991:149). 

Haraway relaterar dock cyborgbegreppet till maktförhållanden och studerar enheten i sig 

som en förening av sociala och kulturella relationer (Latour, 1998:189) medan Latour be-

traktar effekterna av enheternas interaktioner (Swyngedouw, 2006:28). Latour använder 

alltså cyborgbegreppet för att förklara mekanismerna bakom hybridförbindelsen medan 

hybridbegreppet enbart definierar förbindelsen bil-människa. 

Graham och Marvin (2001) hävdar att cyborgen utgörs av interaktionen mellan mänskliga 

och icke-mänskliga element i nätverket:  

 

Cyborgs, then, are”networked” entities; they do not exist simply as autonomous individual 

subjects, but through connections and affinities, including their connections to technology. 

Indeed, cyborgs are never entirely separate from technology (Graham & Marvin 2001: 187). 
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Cyborgs, they are not single networks, but rather fractionalities, more than one and less than 

many ( Latour 2006: 9). 

 

Nigel Thrift (1994) hävdar i Inhuman geographies: landscapes of speed, light and power 

att vi lever i en cyborgkultur där teknologin spelar en viktig roll. Författaren påvisar hur 

den mänskliga aktören förflyttas i olika miljöer i samarbetet med artefakten bilen. Thrift 

hävdar att denna cyborg egentligen är en slags hybrid av maskinellt och organiskt ursprung 

vilken författaren benämner för The inhuman, det vill säga den icke-mänskliga på svenska 

(Thrift, 1994:193–197).  

Luptons (1999) cyborgperspektivt på förbindelsen bil-människa beskriver bilföraren som 

”a monster in a metal cocon” genom att artefakten bilen påverkar bilföraren i olika rikt-

ningar som i sin tur påverkar samhället. När bilföraren exempelvis tänjer på trafikregler 

och lagar och kör våldsamt eller farligt kan det leda till olyckor som påverkar det urbana 

livet för individen.  

3.6.2 Kosmogram 

Nedan anknyter texten till antropologen John Tresch (2007) och begreppet kosmogram. 

Avsikten är att förklara begreppet kosmogram och hur det ”hänger ihop” med begreppet 

cyborg för att bättre förstå undersöknings avslutande konklusioner.  

John Tresch (2007) presenterar i Technological World-Pictures begreppet kosmogram som 

kan beskrivas som en bild eller en figur över människors föreställningar om sitt kosmos 

(Tresch, 2007:92). Tresch menar: 

In a given place and time, multiple cosmograms will be in circulation in shared, public space. 

Further, because they are concrete and public, cosmograms are themselves continuously ex-

posed to contestations, additions, deletions, and replacements; a permanently or universally 

valid presentation of the universe (Tresch, 2007:93). 

Varje kultur skapar sitt universum utifrån sin förståelse av tillvaron. Kosmogrammet sam-

lar en grupp människor runt en social ordning som upprätthåller kulturen och stödjer de 

känslor som omger det (Tresch, 2007: 96). Den svenska flaggan kan exempelvis beskrivas 

som ett kosmogram eftersom människor samlas kring den, upprätthåller kulturella och tra-

ditionella värden omkring den och betraktar den som deras kosmos. På samma sätt kan 

förbindelsen bil-människa beskrivas som ett kosmogram eftersom det råder en social ord-

ning runt bilen och människan. 
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3.7 Centrala teoretiska begrepp 

Följande redogörs och klargörs de centrala begrepp som används i uppsatsen som 

metodologisk princip för att kunna ”följa aktörerna”, analysera de problem som 

uppsatsen handlar om, göra undersökningen mer begripligt och meningsfullt och 

framförallt erbjuda läsaren en bättre förståelse av ANT:s begreppsapparat för att 

undvika missförståelse under läsningen. 

ANT-företrädena anger att kunskap, interaktion och andra handlingar är effekten eller pro-

dukten av ett nätverk som består av heterogena element. Denna process definieras som 

heterogen ingenjörskonst som går ut på att flera element knyts samman som senare över-

sätts i sin tur till heterogena produkter (Law, 1992).  För att förstå denna heterogenitetens 

process måste man ha goda kunskaper om hur ett aktör-nätverkperspektiv ser på begreppet 

aktör.  Enligt Latour (1998) är aktörer viktiga element eftersom de bildar och utgör nätver-

ket genom kontinuerlig interaktion.  

”Termen aktant är symmetrisk-d.v.s. det passar in lika väl på människor som icke-människor 

” (Latour 1998:151) 

Dessa aktörer kan vara icke-mänskliga och mänskliga vilket underlättar förståelsen och 

problematisering av den traditionella dikotomin mellan det tekniska och det sociala. Latour 

använder även begreppet aktant för att undvika diskriminering mellan subjekt och objekt. 

Detta gör han genom att visa i olika studier på att både mänskliga och icke-mänskliga ele-

ment, kan på samma sätt förklara olika handlingar som sker i nätverket när forskaren 

genomför en undersökning (Latour, 1998).  

Latour kallar aktörer (framförallt icke-mänskliga) för aktanter för att vissa att alla element 

som deltar ett nätverk har förmågan att ”agera”. Dessa aktanter ser då till att olika relatio-

ner, interaktioner hålls ständigt och på så sätt upprätthålls nätverket. (Latour 1998:166–

169). Liksom cyborg perspektivet, tvingar ANT en omprövning av förhållandet mellan 

människor och icke-människor, som sträcker sig från fordonet och den urbana miljön som 

ett sätt att redovisa betydelsen att icke-mänskliga objekt och hur de samspelar med männi-

skor i ett nätverk (Murdoch, 1997). 

Med andra ord, menas det att alla heterogena associationer som sker mellan mänskliga och 

icke-mänskliga enheter vill gärna alltid inkludera alla aktanter i nätverket, från den mänsk-

liga bilföraren, bilen, vägen, bensinen, pengar med mera. 

Som tidigare framkom i undersökningen hävdar Bruno Latour (1998) att den traditionella 

syn på samhället innefattar ett nätverk bestående av aktörer och aktanter som interagerar 

och förbinder sig till varandra genom effekter som de själva skapar. Deras inbördes rela-

tioner utgör och upprätthåller själva nätverket. Vad menas det egentligen med begreppet 

nätverk? 

I denna studie används begreppet nätverk framförallt för att förstå den fysiska strukturen 

där olika komponenter, aktanter och aktörer är kopplande till varandra i det fysiska rummet 

genom olika interaktionsprocesser. Relationerna bland dessa komponenter i nätverket kan 

också inträffa genom mediators. Begreppet mediator eller mellanled på svenska, ser till att 

bilda och underlätta förhållande mellan aktörer, aktanter och andra komponenter i ett nät-

verk. På grund av dess flexibilitet i olika lokaliseringar i nätverket betraktas begreppet of-

tast som mycket användbart i analysen av interaktionen mellan människor och teknik (La-

tour ,1992). 
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I Latours (1999) artikel ” A collective of Humans and Nonhumans” utvecklar författaren 

några koncepter för att förklara och illustrera artefaktens funktioner som mediatorer. Det 

första begreppet benämns för translation som går ut på att artefakter har egenskapen att 

mediera och översätta olika handlingsprogram. Detta begrepp kommer att förklaras djupare 

längre ner i uppsatsen. 

Det andra konceptet kallas för ”composition” som innebär en association av aktanter som 

tillsammans jobbar med att skapa ett gemensamt mål (Latour, 1999:178–180). Det tredje 

konceptet kallas för ”reversible blackboxing” där den tredje aktanten som bildas överskug-

gas och omvandlas till en svart låda som tas förgiven (Latour, 1999:183–184). Begreppet 

svartlåda står för det slutliga elementet som får en kraftfullare inställning i nätverket, vilket 

kan vara teknisk, social eller en blandning av dessa (Callon & Latour 1981:284–285). 

Det sista och fjärde konceptet benämns för ”delegering” som är den mest betydelsefulla 

perspektivet av medieringsprocessen. Denna fas indikerar olika handlingsprogram som kan 

i teknologiska artefakter som exempelvis bilen (Latour, 1999:185–187). Denna medie-

ringsprocess där många aktanter interagerar med varandra, kan resultera i det som benämns 

för punctualization, det vill säga punktualizering på svenska, där den nya enheten som bil-

dades ur interaktion mellan aktanter har nu blivit stabilare och har därmed förmågan att 

agera (Latour, 1999:184). 

Ett ytterligare begrepp som nämndes tidigare och har varit användbart i denna studie är det 

så kallad translation det vill säga översättning på svenska. Vad är det unika med detta be-

grepp? Begreppet innefattar en process i tid och rum som är i ständig förändring i nätverket 

i vilken ett element får en kraftigare ställning i nätverket. Översättningsprocessen bygger 

på delegering, ordning och handlingar som sker mellan nätverkets komponenter (mänskli-

ga& icke-mänskliga) och genom teknik (Callon & Latour 1981:284–285). Detta begrepp 

anses vara betydelsefull eftersom utan översättningar kan inget nätverk uppstå. Tack vara 

denna process kan nätverket hålla sig fungerande och hållbart ((Blok & Elgaard, 2011:8).  

Ett exempel på översättning introduceras av Latour i boken Artefakters återkomst, där La-

tour beskriver hur hotelldirektören i sitt hotell försöker skapa ett strategiskt sätt att se till 

att gästerna lämnar sina nycklar vid disken varje dag innan de lämnar hotellet.  Hotelldi-

rektören börjar med handlingsprogrammet ” var snäll och lämna nycklarna”. Denna vänli-

ga uppmaning följs tyvärr inte av hotellgästerna, vilket ledde till att hotelldirektören valda 

istället att sätta en skylt för att förstärka uppmaningen. Till slut, väljer han att sätta fast en 

metalltyngd apparat vid nycklarna för att förstärka det hela, vilket till slut visade sig med-

föra positiva resultat därför att helt plötsligt valda alla hotellgäster att lämna nycklarna vid 

disken. Nyckeln ändrade karaktär då, eftersom den blev helt plötsligt jobbig att bära med 

sig och blev därför en befrielse för hotellgästerna att lämna nycklarna vid disken innan de 

skulle lämna hotellet (Latour 1998:150–153). 
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Med detta exempel försökte Bruno Latour illustrera hur metalltyngden, det vill säga den 

fysiska artefaktens om sattes fast till nycklarna, får ”agens” genom att denna tvingar gäs-

terna att lämna nycklarna. Författarens exempel är ett klassiskt exempel som erbjuder för-

ståelse av hur genom att hotelldirektören tar hjälp av artefakten, skapas det en översätt-

ningsprocess som senare inkorporeras och återspeglas i gästernas handlingar .  

Översättning som process kan uttrycka sig i så kallad incriptions det vill säga inskriptioner 

på svenska. Detta begrepp står för en process där idéer, värderingar och intressen av aktö-

rer blir inskrivna i teknologiska artefakter (Blok & Elgaard, 2011:170). Inskriptioner före-

skriver ett handlingsprogram för vissa aktörer oftast beroende på hur hållbart och starka 

dessa inskriptioner är. Inskriptioner kan också kombineras med andra inskriptioner på flera 

olika sätt. Dessa inskriptioner anses också spela en betydelsefull roll för att kunna upprätt-

hålla ett nätverk (Blok & Elgaard, 2011:170).    

Ett ytterligare begrepp som är oftast relaterade till inskriptioner är skripts vilka används 

framförallt av designers och andra initiativtagare som stöd vid inskription, översättning och 

delegering av handlingsprogram i symetriska relationer mellan människor och icke-

människor (Akrich, 1992:208). Detta begrepp används ofta i inskrivningsprocesser för att 

stimulera en viss handling hos aktörerna i nätverket med avsikten av att uppnå ett visst 

mål. Exempelvis den tekniska artefakten bilen har olika skripts som exempelvis ” starta 

motorn och kör” eller ” sätt på musiken medans du kör”. 

Skaparna bakom skripts försöker ofta att hitta nya strategiska sätt att uppnå deras mål ge-

nom programs of actions, det vill säga handlingsprogram på svenska (Arkrich, 1992). Det-

ta begrepp används för att förklara hur skaparna bakom skripts manipulerar designingspro-

cessen genom olika handlingsprogram för att uppnå sina mål och intressen (Akrich & La-

tour, 1992: 260-261). Exempelvis bilen erbjuder utförelsen av olika sociala handlingar 

genom handlingsprogrammet att göra dem ”snabbare” och ”enklare och komfortablare” för 

de intervjuade bilister som deltar i denna undersökning. 

Denna nätverks-beroende beteende som bildas benämns med begreppet irreversibilitet som 

oftast är resultatet av inskriptionen av olika intressen i teknologiska artefakter som är väl-

digt svåra att ändra efteråt (Mahing m.fl. 2004:215). Med bilen som exempel bildas det en 

irreversibilitet när bilisternas inte kan se ett annat transportfärdsätt än bara sina bilar som 

det ”enda” alternativ för att transportera sig till olika platser. 

 I denna situation blir det nästan omöjligt att välja alternativa möjligheter.  Denna irrever-

sibilitet framkommer som resultat av formgivarnas inskriptioner inskrivna i den tekniska 

artefakten, varigenom dessa intressen blir allt svårare att förändra. På samma gång finns 

begreppet som kallas för ”mot-skript” som står för en oväntad reaktion av aktörerna i nät-

verket till vad inskrevs i artefakten från början (Arkrich & Latour, 1992:260–261) 

Om vi återgår till begreppet översättning visar det sig att begreppet i sig omfattar i sin tur 

fyra olika delprocesser (Callon, 1986: 6). Den första benämns för problematisering vilket 

är inledningsskedet i uppbygganden av själva nätverket. 
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If you wish to solve your problem- declining scallops’ stocks- then you must pass through 

our knowledge ( Murdoch, 1997:738) 

I denna fas av översättningsprocessen brukar det förekomma en grupp av aktörer som pla-

cerar sig själva som en ”obligatorisk passerpunkt” i nätverket, i med att de har förmågan att 

definiera och lösa olika problem, vilket gör dem oumbärliga för lösningen av problemet 

som har identifierats i nätverket (Holmström & Robey (2005).  

Den andra subprocessen benämns för intressen där experterna eller de tidigare nämnda 

nyckelaktörer som förekommer under problematiseringsfasen skapar strategiska sätt att 

påvisa att de själva är de ända aktörerna i nätverket som går att lita på, och som har lös-

ningen för de problem som uppstår i nätverket (Callon, 1986:8). Avsikten bakom denna 

strategi är hitta kreativa sätt att omformulera problemet med syftet av att attrahera viktiga 

allierade som i sin tur är tänkta att associera sitt eget intresse med aktörernas formulering 

av problemet (Holmström & Robey, 2005) .  

I den tredje delprocessen som benämns för enrollering ser till nyckelaktörerna att lösnings 

är etablerat som ett accepterat faktum i nätverket, det vill säga, att lösningen eller proble-

met legitimeras med hjälp av de nya allierade (Callon, 1986:10–11).  I den fjärde och sista 

delprocessen benämnd för mobilisering vinner bredare godkännande lösning som togs fram 

av nyckelaktörerna. Nätverket stabiliseras i denna fas och nyckelaktörerna använder denna 

stabilitet i nätverket för att utfärda sina lösningar (Holmström & Robey, 2005). 

 

  

                            

Figur 5 är en omgjord illustration baserad dels med inspiration från Naidoos avhandling 

och dels med inspiration från Michael Callons tankegångar. Avsikten med figuren är att 

illustrera och underlätta för läsaren förståelsen av alla fyra delprocesser som ingår i över-

sättningsprocessen. Källa: Efter Callon 1986; Naidoo 2008 

 

Problematisering Intressering Enrollering Mobilisering 
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4. Metod 

4.1 Metod oh material 

Denna studie använder sig av en kvalitativ ansats och litteratur studier för att fånga och 

komma åt den tekniska artefakten bilen. För att göra detta har ett antal intervjuer genom-

förts med bilägare och icke-bilister som använder sig av kollektiva transportmedel och 

poolbilar.  

Undersökningen följs av en analys och identifiering av aktanter som möjliggör olika pro-

cesser och skapelsen av förbindelsen bil-männniska som har behandlas likvärdigt och 

symmetrisk i undersökningen (Murdoch, 1997:744). På så sätt har det varit utförbart att 

identifiera viktiga enheter i nätverket oberoende på deras mänskliga och icke mänskliga 

karaktär. 

Insamlingen av det empiriska materialet har granskats utifrån ett källkritiskt perspektiv, 

vilket har skett i två steg. Första steget består av en ordentlig sökning av vetenskapliga 

artiklar, det vill säga en väl genomläsning och analys av litteratur som har bedömts som 

värdefulla för denna undersökning samt en virtuell insamling av material från internet. 

Därutöver utgörs materialinsamlingen av kvalitativa intervjuer. För att ha goda kunskaper 

om den nuvarande situationen i Täby-Vallentuna och Nacka-Värmdö kommuner, har jag 

läst de aktuella förstudierna samt kommunernas översiktsplan. 

För att skapa ett anpassat och bästa resultat för denna undersökning har uppsatsen valt att 

analysera intervjuresultatet med hjälp av ANT:s begreppsapparat, dels för att identifiera 

bilisternas relation till den tekniska artefakten men också för att ta tag i informanternas 

känslor, beteende och attityden till sina bilar men också till kollektiva transportmedel. 

4.2 Metoddiskussion och nätverkavgränsning 

Denna uppsats har valt att använda sig av Latours aktör-nätverkskoncept som bygger på att 

följa aktörerna i nätverket, det vill säga utforska hur förbindelsen mellan bilen och bilföra-

ren bildas i nätverket. Detta tillvägagångssätt används i Latours studie av det tekniska pro-

jektet benämns Aramis där han använder sig också av litteratur – och intervjuanalyser (La-

tour 1998, 179-212).  

Utifrån ett aktör-nätverksperskpektiv måste inte undersökningen delas upp i metod och 

teori som två urskiljda delar av den orsaken att ANT är både en socioteknisk metod och en 

teori för att redogöra för relationen mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Detta 

symmetriska perspektiv, har underlättat för denna studie att inse att metoden ingick i teo-

rin, vilket därför bestämde innehållet och mallen för undersökningen. ANT:s symmetriska 

förhållningssätt medför också en unik begreppsapparat och metodologi anpassad för denna 

fallstudie, även om den är deskriptiv till sin natur (Blok & Elgaard, 2011).  

Enligt Bruno Latour (1998) måste alla enheter utforskas och beskrivas för att kunna förstå, 

hur kunskap och mening produceras i nätverket men också för att få förståelse hur genom 

delegerings och översättningsprocesser en produkt skapas, förflyttas och förskjuts i nätver-

ket. Därefter har forskaren möjligheten att tolka inte bara den slutgiltiga produkten utan 
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även kunna följa hela nätverket sedan den skapades. På så sätt blir det möjligt att förstå hur 

ett nätverk är konstruerat utifrån en symmetrisk behandling av både mänskliga och icke-

mänskliga entiteterna som ingår i nätverket.   

Att arbeta med ANT:s begreppsapparat har varit utmanande och spännande eftersom teorin 

omfattar olika begrepp såsom aktanter, mediator, skript och svart låda som är centrala för 

undersökningen och därför viktiga för att kunna förstå teorin i sin helhet och denna upp-

sats. Blok & Elgaard (2011) hävdar att inga aktörer ska diskrimineras i nätverket eftersom 

alla entiteter och aktörer hjälper att upprätthålla nätverket, vilket ställer krav på att alla 

dessa noder ska utforskas. 

Denna undersökning lyfter utöver intervjuer fram artefakter som denna dator, fiberoptiken, 

tekniken som själva Microsoft programmet; vilka skapar olika processer (skrivandet, lä-

sandet). Dessa processer bildar i sin tur ett nätverk som har bidragit till skapelsen av denna 

uppsats tillsammans med min kollaboration. Uppsatsen blir då en artefakt, genom vilken 

möjliggörs kommunikationen mellan mig som uppsatsförfattare och med Er som läsare. På 

liknande sätt har det varit möjligt att komma åt artefakten, bilen genom att skapa kunska-

per kring den tillsammans med de resultat som intervjuerna medförde.  

Mot bakgrund av resultatet, kunde denna studie dra slutsatser om att förbindelsen bil-

människa är en cyborg med unika egenskaper i kontrast till kollektiva transportmedel.  

Intervjuerna medförde en konkret orientering om informanternas vilja att bli cyborger och 

överskugga andra kollektiva färdmedel. Av den anledningen kompletterar intervjuerna det 

skriftliga materialet och därmed stödjer de diskussion och slutsatserna som har utforskats, 

analyserats och tolkats med hjälp av ANT. 

Kriterier för urvalet av de valda bostadsområdena avgjordes på grund av det finns två aktu-

ella förstudier med avsikten att förbättra tillgången till kollektivtrafiken till och från dessa 

områden. Hammarby sjöstad valdes dels på grund av området har en bra jämn fördelning 

mellan bil och kollektivtrafik för arbetsresorna men också dels för att få en annan bild av 

även i ett sådant område med bra kollektivtrafik förutsättningar finns det ändå människor 

som väljer bilen men inte lika ofta som informanterna i Nacka och Täby kommun. Å andra 

sidan har denna undersökning valt att presentera och beskriva kort varje område, dels för 

att läsaren skaffar sig en bra uppfattning om de lokala förhållandena i varje område men 

också för att få en närmare insyn i var informanterna är bosatta. 

För att kunna hantera avgränsningar på bästa sätt har denna uppsats valt att undersöka en 

del av nätverket som bedömts som lämpliga för undersökningen. 

Therefore, it might plausibly be argued in the face of this methodological requirement simply 

to describe that is not always possible to capture all the network elements; sometimes the 

sheer complexity of the relations might me almost impossible somehow to reduce or simply 

complexity into what I call relations and actions within the networks (Murdoch, 1997:747). 
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Bil-
människa 

Miljö 

Hem 

Hälsa 

Arbete 

Enligt ANT:s förespråkare finns det egentligen inte några gränser för ett nätverk eftersom 

den skapas kontinuerligt och överlappar varandra i en oändlighetskedja. Av den anledning-

en har denna undersökning endast fokuserat på förbindelsen bil-människan och i och med 

det skapat gränserna genom strukturerade syfteformuleringar. Det finns flera områden 

inom vilken bil-människan har en avgörande roll i samhället (sociala ojämlikheter, gentri-

fikation, genus, aspekter mm) men dessa ämnen har inte berörts i uppsatsen på grund av 

tidskäll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3 Snöbolls princip 

I denna uppsats har snöbollsmetoden används för att kunna identifiera på ett strategiskt 

sätt, nyckelbilister och icke-bilister som bedöms som lämpliga för undersökningen. I urva-

let valde denna undersökning att beakta en relativt jämn fördelning såväl köns och ålders-

mässigt. Av denna anledning valde jag att använda mig av ett kvoturval för att spegla en 

bredare bild utifrån de givna förutsättningarna (Larssen, 2009: 78-79). Denna urvals metod 

går ut på att tillfråga redan etablerade informanter som i sin tur rekommenderar lämpliga 

informanter utifrån undersökningens syfte.  På det viset, har det varit möjligt att komma i 

kontakt med ett flertal deltagare. I urvalet ingick att de valda deltagarna skulle spela en 

aktiv roll på bilismen och kollektivtrafiken.  

 

Figur 6 är ett försök att illustrera bil-människan mellanliggande placeringen i nätverket. 

Förbindelsen möjliggör skapelsen av olika sociala handlingar (rörlighet, föroreningar, trafik-

olyckor med mera) genom sin geografiska spridning vilket enligt författaren Tim Dant har 

förändrat samhällstrukturen och den ekologiska miljön. Källa: Författarens egen figur 

ACTOR NETWORK 
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Dessa personer är både nyckelbilister och icke-bilister knutna till de tidigare presenterade 

planförslagen som lösning på trafiksituationen i Täby-Vallentuna och Nacka-Värmdö 

kommuner. 

Undersökningen avgränsar sig till femton informanter, både män och kvinnor som använ-

der sig av artefakten bilen kontinuerligt och även icke-bilister som använder sig av kollek-

tiva transportmedel och poolbilar.  För att göra lättare för läsaren har jag ersätt informan-

ternas namn efter deras bostadsområde första bokstav. Av dessa intervjuade informanter är 

bara två av dem bekanta till mig vilka har fungerat som nyckelrespondenter i denna under-

sökning. En av dem har på eget initiativ hjälpt mig att identifiera två övriga respondenter 

genom att arrangera möten med dem. 

En nackdel med denna metod är att det kan uppstå att vissa respondenter inte velat delta i 

undersökningen. Oftast beror det på grund av tidsfaktorn eftersom de flesta utpekade re-

spondenter är bilister och jobbar heltid, vilket gör det svårt för dem att ställa upp för en 

kort intervju.  För att hantera detta på bästa sätt, hade denna undersökning valt tjugo in-

formanter från början, ifall några inte skulle ställa upp på en intervju vid senare tillfälle.  

På samma gång, för att inte påverkas av informanternas åsikter och synvinkel, har denna 

uppsats använt sig av välstrukturerade frågor för att undvika vridningar och kunna hålla sig 

till ämnet. Vid konstruktionen av intervjuguiden, har denna uppsats beaktat etiska princi-

per, i första hand ur individsynpunkt (Esaiason m.fl. 2007. 242-244).  På så sätt, har det 

varit möjligt att tillsammans med respondenterna, skapa ny kunskap kring förbindelsen bil-

människa i praktiken. 

4.4 Genomförande av intervjuer med aktörer 

Enligt Latour är ett aktör-nätverksperskpektiv ett metodologiskt verktyg som kräver konti-

nuerligt arbete och framförallt analys av de pågående relationer som skapas fortlöpande i 

ett nätverk (Blok & Elgaard, 2011: 134). Med andra ord, allting som skapas i ett nätverk 

såsom handlingar, kunskap och mening förskjuts och skapas hela tiden genom samspelet 

mellan olika aktanter och entiteter, inte själva som åtskiljda entiteter.  

Intervjusituationen var därför, utformade som en dialog och diskussion mellan mig och 

deltagarna med avsikten att motivera interaktion och reaktion från informanternas sida. På 

samma gång, har jag använt mig av observationer vid varje intervjutillfälle. Först och 

främst för att levandegöra mina informanter i denna uppsats, för det andra för att få insyn 

hur de beter sig och svarar när jag ställer frågor som berörde deras bilar men också frågor 

som berörde kollektivtrafiken. Avsikten med denna strategi var att fånga ny kunskap om 

artefaktens roll och betydelse för informanterna som en effekt eller produkt av diskussio-

nerna med dem, än istället än att bara sitta och endast ställa frågor till deltagarna.  Tack 

vare denna strategi, består alltså intervjumaterialet av den kunskapen som vi (jag och in-

formanterna) producerade tillsammans genom dialog och diskussion samt observationerna 

som gjordes under intervjutillfällena med informanterna (Whatmore ,2003: 92-94). 
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Robin Flowerdew och David Marin (2005) hävdar att intervjuer bör ske på platser valda av 

informanterna för de ska känna sig säkra och avslappnade. Av den anledningen, ägde in-

tervjuerna rum i respektive informanternas arbetsplatser och hem. Deltagarna hade klart för 

sig hur intervjusituationen skulle se ut eftersom de var förberedda och inlästa på det mate-

rialet som hade skickats i förväg. Dessa respondenter informerades innan varje intervju att 

de skulle behandlas anonymt i undersökningen. 

Intervjuerna spelades in och pågick i cirka en timme. Den bestämda tidpunkten för varje 

intervju planerades i god tid så att respondenterna inte behövde stressa iväg efter första 

halva timmen. Alla dialoger spelades in efter en förfrågan om deltagarna kände sig bekvä-

ma med det. Avsikten med spelningen var jag inte skulle glömma nyanser och att istället 

fokusera på dialogerna med informanterna snarare än att skriva. Detta gjorde det möjligt 

för mig att kunna gå tillbaka till materialet under transkriberingsprocessen.  

De inspelade dialogerna har sammanfattats och lyssnats på ett antal gånger med avsikten 

att skapa lämpliga svar som kan används i denna undersökning. Under varje intervju fick 

respondenterna berätta om sig själva och relationen till sina bilar och även till kollektivtra-

fiken i området de bor i. Trots att intervjuerna hade som mål att fånga information om in-

formanternas artefakter användes ändå en strukturerad intervjuguide med lite öppnare frå-

gor som var indelade i två områden med avsikten att leda till en kortare diskussion på slutet 

av varje intervju.  

Dessa öppna frågor ledde till att deltagarna blev intresserade att diskutera vidare och bidra 

med ytterligare kunskaper om ämnet. Detta anses också ha haft en positiv inverkan för 

uppsatsen eftersom informanterna svarade så sanningsenligt som möjligt, vilket ökade gra-

den av reliabilitet i denna undersökning (Esaiason m.fl. 2007). 

Den första delen av intervjuerna handlade om informanternas biografi och relation den 

tekniska artefakten. Den andra handlade om känslor, vardagliga resesätt och planering. 

Avsikten med denna uppdelning var att underlätta transkriberingsprocessen av materialet 

för att senare kunna jämföra respondenternas svar på ett habilare sätt.  

Ett problem som uppstod under ett intervjutillfälle var att informanten hade intentionen att 

leda intervjun de första tio minuterna med egna åsikter och sin specifika synvinkel på bi-

lismen. Enligt Marilyn Guillemin och Lynn Gilliam (2004) ska forskaren vara beredd på 

sådana situationer och kunna hantera dessa etiskt viktiga ögonblick i praktiken med kreati-

va och trevliga svar utan att bli påverkad. För egen del var jag inte orolig för detta, efter-

som intervjuguiden hade så välstrukturerade frågor som ledde till att informanten var 

tvungen att hålla sig till ämnet och inget annat. Därefter flöt intervjun på bra, vilket senare 

visade sig medföra intressanta resultat för denna undersökning. 
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4.5. Analys av intervjumaterial 

Alla dialoger som har spelats in har sammanfattas i en gemsensam text som är uppdelad 

efter olika tema med avsikten att få en bättre struktur i undersökningen, men också för att 

kunna identifiera liknande mönster och skillnader mellan deltagarnas svar. För att uppnå 

bästa resultat har intervjumaterialet undersöks med hjälp av ANT:s begreppetsapparat för 

att undvika uppkomsten av dikotomier och därmed kunna tillämpa den latourianska sym-

metrin både – och för det empiriska materialet och metoden. På det sättet har det varit möj-

ligt att jämföra deltagarnas svar i olika uppdelade teman för att kunna få bättre förståelse 

hur förbindelsen bil-människan byggts upp. Avsikten med detta angreppssätt har varit att 

identifiera olika processer samt akanterna som involveras och deltar i  nätverket,  för att 

sedan skapa en diskussion om vad som framgick i dialogerna med informanterna.  

4.6 Reabilitet och Validitet 

Esaiasson m.fl. (2007) hävdar att samtalsintervjuer är en bra metod att använda sig av när 

forskaren vill bilda sig en djupare uppfattning om ett ämne som är relativt outforskat. Av 

den anledningen valdes i uppsatsen kvalitativa samtalsintervjuer som arbetsmetod för att 

komma åt artefakten bilen och få bättre förståelse om förbindelsen bil-människan. Valet av 

metoden har stor betydelse för studiens resultatvärde och beaktning av etiska aspekter ef-

tersom forskaren kommer att ställas inför vetenskapliga problem av olika karaktär (Esais-

son m.fl. 2007: 215-216). 

Författaren Esaiasson m.fl. (2007) definierar begreppet validitet, som det som forskaren 

avser lämplig att mäta i undersökningen. Författaren hävdar att det finns två typer av vali-

ditet. Den första som kallas för inre validitet, vilket innefattar de operationaliseringar som 

forskaren har skapat stämmer överens med undersökningens resultatet. Exempelvis att de 

slutsatserna som dras i undersökningen är rätta och att författaren av uppsatsen mäter det 

som han hävdar ha mätt i undersökningen.  

Yttre validitet, innefattar hur forskaren har hanterat generaliserbarheten i sin studie, det vill 

säga möjligheten att dra generella konklusioner utifrån de resultat som undersökningen 

kommit fram till. Denna typ av validitet bör beaktas allvar när forskaren arbetat med kvali-

tativa intervjuer eftersom den externa validiteten kan ha starka brister inom just kvalitativa 

forskningsmetoder (Bell, 2000). Av dessa anledningar, har denna undersökning övervakat 

om kontinuerligt sin struktur med större fokus på sitt syfte och frågeställningar för att upp-

nå hög validitet och giltighet i undersökningen. 

Förutom dessa två kategorier av validitet, nämner Esaiasson m.fl. (2007:70–71) ett ytterli-

gare begrepp så kallad reliabilitet, vilket innefattar tillförlitligheten i genomförandet av 

undersökningen, det vill säga att undersökning inte ska innehålla några felaktigheter, att 

samma undersökning ska kunnas genomföras vid flera tillfällen med samma verktyg och 

ska leda till samma resultat som redovisas i denna uppsats. Med stöd av den konstruerade 

intervjuguiden indelad i specifika teman, har det varit möjligt att utläsa symmetrisk infor-

manternas svar, vilket i sin tur erbjöd denna studie en hög reliabilitet.  
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Enligt Judith Bell (2000) författaren till boken Introduktion till forskningsmetodik, kan det 

bli komplicerad att skapa ett resultat som kan representera en större grupp av informanter. 

För att kunna generalisera, måste undersökningen ha en hög validitet lika väl reabilitet. Då 

de respondenterna som har deltagit i intervjuerna är trovärdiga för samhället, kan denna 

uppsats applicera sina resultat vid flera tillfällen. Samtidigt är inte generaliserbarhets 

aspekt ett av syftena med denna studie, utan snarare bidra med en förbättrad förståelse om 

bil-människans roll i planeringen och hur planerare bör beakta en sådan förbindelse i pla-

neringsprocessen med arbetet mot en hållbar stad och en hållbar transportutveckling. 

4.7 Forskningsetiska principer 

Vetenskaplig forskning har idag en betydelsefull position för individens och samhällsut-

vecklingen, eftersom den erbjuder möjligheten att bidra med ny kunskap, metoder inom 

alla möjliga ämnesområden. Syftet med forskning är att den ska öka våra kunskaper och på 

det sättet bredda våra perspektiv samt bidra till ett rikare liv för alla människor i samhället.  

Detta innebär att människorna förväntar sig att forskarna ska bidra till samhället med nya 

hållbara kunskaper som ska leda till väsentliga resultat. Av denna anledning ställs en del 

uppförande krav på forskarna, men även etiska principer som ska följas under forsknings-

processen för att nå kvalitet i deras arbete. 

Forskaren har som uppdrag att bidra med kreativa och hållbara resultat. I rapporten God 

Forskningssed (2011) hävdar författarna att bra forskning ska sträva efter nya kunskaper 

genom en granskande inställning och fråga sig kritiskt de tankesätt som används i studien 

(Gustafsson & Hermeneren & Petterson 2011:40).  På samma gång, har forskaren ansvaret 

och se till att tillämpningen av resultaten i praktiken inte ska komma till skada och väcka 

oro för diskriminering, stigmatisering, utan att hela tiden skydda människors privatliv 

(Gustafsson & Hermeneren & Petterson 2011:45). 

Vetenskapsrådet (2011) har identifierat ett antal regler och forskningsetiska principer som 

anses vara viktiga att beakta i forskningsprocessen för att kunna hålla en bra kvalité samt 

komma med produktrika resultat genom öppenhet, ärlighet och transparens. En ytterligare 

viktig aspekt som nämns i rapporten, är att forskaren måste komma med originella resultat 

men också se till att andra individer som deltar i undersökningen inte utsätts för påtryck-

ning (Gustafsson & Hermeneren & Petterson 2011:25). 

Vetenskapsrådet hävdar att forskaren bör granska och precisera sina frågeställningar, me-

tod, citering, referenser och observationer så att de står så pass bra med studiens mål och 

på så sätt undvika brister och ge studien en bra akademisk struktur med en tydlig rödtråd.  

Forskaren bör alltså, aktivt granska och resonera kring sina resultat för att uppnå bästa re-

sultat och vetenskapliga framställning. Projektet som bygger på empiriskt material, bör 

karakteriseras av data som har analyserats kritiskt och systematisk. Detta innebär att pro-

jektet ska granskas kontinuerligt för att uppnå bästa kvalité och ge projektet en symmetrisk 

akademisk struktur, det vill säga en tydlig helhet som alla ska kunna förstå. 
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Forskaren ska se till att material som t ex. intervjuutskrifter och videoinspelningar doku-

menteras och arkiveras så att man när som helst kan se att de slutsatserna som presenteras i 

studien, följer forskningsunderlaget som författaren har utgått ifrån (Gustafsson & Herme-

neren & Petterson 2011:39).  Samtidigt ska författaren vara objektiv i sitt arbete och be-

handla berörda teorier utifrån ett kritiskt perspektiv. 

En god forskningssed grundar sig på att författaren inte ska låta sig bli manipulerad av in-

formanterna, utan vara kritisk under skrivandet och transkriberingsprocessen för att undvi-

ka brister i skapandet av ny kunskap. 

I början av samtliga intervjuer informerades varje informant om det grundläggande indi-

vidskyddet bestående i fyra huvudkrav; konfidentialitetskravet, inforationskravet, nyttjan-

dekravet och samtyckeskravet. Syftet med detta var att ta hänsyn till varje informant så att 

de hade goda kunskaper och var medvetna om dessa krav innan vi började samtala med 

varandra.  

All forskning av personliga uppgifter ska etikgranskas. Av den anledningen, fick varje in-

formant ha goda kunskaper om studiens syfte och mål, vad den skulle användas till och 

inte för något annat syfte. Genom att följa dessa aspekter underlättades uppfyllelsen av 

informations - och nyttjandekravet i denna uppsats.  

Kontakten med informanterna skedde genom telefon och e-post. För att uppfylla konfiden-

tialitetskravet, skydda informanternas identitet, behålla deras anonymitet och underlätta 

genomförandet av transkriberingen av materialet valde jag i studien att fingera deltagarnas 

namn efter deras bostadsområde första bokstav. Enligt vetenskapsrådet, är det forskarens 

ansvar att se till att samtyckeskravet uppfyll under forskningsprocessen. Av den anledning-

en, har alla deltagare i denna studie gett sitt medgivande för sitt deltagande i uppsatsen.  

Vetenskapsrådets rekommendationer har dels stöd och underlättat skapelsen av denna upp-

sats genom att hjälpa mig hålla god ordning, öppet kunnat redovisa metoden och resultatet 

och dels för att kunna uppfylla de krav som ställs i forskningsvärlden som bland annat är-

lighet, hänsynsfullhet och öppenhet. 
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5. Resultat av intervjuerna 
Detta kapitel innehåller en redovisning av informanternas svar i från de tre valda 

bostadsområden, där namnen på aktörerna illustreras med hjälp av alfabetiskt ord-

ning. Därefter introduceras deltagarnas vardagliga resvanor och användning av 

färdmedel sorterat efter ämne utifrån de strukturerade intervjufrågorna. 

Det intervjumaterial som presenteras i detta avsnitt samlades in genom olika intervjuer 

genomförda i Stockholms län.  Under dialogerna med informanterna användes frågor om 

deras bosättningar, färdsätt, fritidsaktiviteter, åsikter till de aktuella planförslagen, attityder 

och tankar rörande deras vardagliga resande till och från arbetet samt deras känslor till den 

tekniska artefakten. 

5.1  Nacka Kommun 

Fem informanter intervjuades i Nacka Kommun. I två av hushållen intervjuades både 

kvinnan och mannen tillsammans. En av dessa barnfamiljer var yngre och hade annorlunda 

ekonomiska förutsättningar. Alla fem informanter har tillgång till bil och använder sig av 

kollektivtrafiken tidvis. 

Nacka och Värmdö är Stockholms läns sydostsektors kommuner som växer snabbt.  Idag 

bor 93 000 personer i Nacka kommun och enligt prognoser  kommer antal invånare öka de 

närmaste tio åren (Nackas översiktsplan, 2012). Två av informanterna bor i ett villaområde 

kallad Salsjö-Duvnäs, ett område som ligger i den mellersta delen av kommunen. Området 

ligger nära Saltjöbannan stationen med samma namn och nära till Ektorp Centrum med ett 

antal busshållplatser. Två andra informanter bor i Orminge, vilket är ett område i Boo, en 

kommundel i Nacka kommun. Området ligger nära Orminge Centrum där det finns en 

bussterminal med bussar som går både till Värmdö samt Slussen.  

Den femte informanten bor i ett område i Sicklaön, öster om Stockholms innerstad kallad 

Alphyddan. Detta område ligger nära olika busshållplatser och Saltsjöbanan stationen 

Sickla. Alla dessa informanter brukar handla matvaror och andra typer av varor på Ica 

Maxi stormarknaden vid Nacka forum, förutom informanterna NKC och NKD som bor 

längre bort och håller sig till matbutikerna vid Orminge centrum. 

NKA: man 42 år, bor med sin fru och har tre barn. Han jobbar som konsult i ett konsultfö-

retag. NKA är uppväxt i Sandviken. Han tog körkort 1989 dels för att staden inte har lika 

bra kommunikationer som Stockholm.  Han skaffade sig en bil direkt efter han tog sitt kör-

kort till år 1995, sedan flyttade han till Stockholm och hade ingen bil då. Sedan flyttade 

han utomlands, till Amsterdam där han var bosatt ett tag . När han sedan flyttade hem till 

Sverige igen år 2001 bestämde han sig för att skaffa bil igen  

NKB: kvinna 40 år. Bor med sin man och har tre barn. Hon jobbar som produktionsutveck-

lare inom reklam. Hon tog körkort år 2003 men skaffade inte sig en bil förrän hon skaffade 

familj. Idag bor hon tillsammans med NKA och hushållet har två bilar. 
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NKC: man, 45 år. Bor med sin sambo och har två barn. Han jobbar som taxichaufför på ett 

taxibolag. Han har haft tre bilar hittills. Den första skaffade han sig vid 21 års ålder direkt 

efter han tagit körkort. Vid 28 års ålder skaffade han sig en jaguar vilken han sålde några år 

senare på grund av den hade för dyra underhållningskostnader. Idag äger han en bil 

tillammans med sin sambo NKD. 

NKD: kvinna, 41 år. Bor med sin sambo och har två barn. Hon jobbar som kassörska på en 

livsmedelsbutik. NKD är uppväxt i Stockholm och skaffade körkort år 2003 då hon flytta-

de ihop med NKC och bestämde sig att det var dags att lära sig köra bil av den orsaken att 

de hade tankar om att skaffa barn och bilda familj. 

NKE, kvinna, 60 år.  Hon har tre barn men bor ensam. Hon jobbar som sjuksköterska på ett 

sjukhus. NKE skaffade sitt körkort när hon var 25 år och bodde i Västerås. Vid 28 års ålder 

skaffade hon familj och flyttade till Stockholm för att bosätta sig permanent.  På den tiden, 

ägde hon en bil tillsammans med sin man. Idag är hon skild och äger en bil. 

5.1.1Vardaglig ressätt: Åkturer till och från arbetet 

Av alla fem informanter som är bosatta i Nacka finns bara en kvinna som inte använder sig 

av bilen för att ta sig till jobbet (NKD). Hon använder sig av buss och tåg för att transpor-

tera sig till och från arbetet. Alla andra respondenter använder sig av bilen rätt ofta till och 

från arbetet.  Fyra av dessa informanter bodde tidigare på Södermalm förutom den kvinnli-

ga informanten som tidigare bodde i Nacka (NKE). Hon var väldig tydlig med att bilen 

hade spelat en viktig roll i hennes liv sedan hon och hennes familj flyttade till huvudstaden 

från Västerås.   

Hon tillsammans med informant NKA som kommer från en mindre stad vilket förklarade 

nödvändighet att skaffa körkort rätt tidigt för att kunna transportera sig till olika platser.  

Informanten (NKC) har kört bil sedan han var 21 år. Mycket berodde på att han tyckte att 

det var roligt att köra men också nödvändigt för olika sociala aktiviteter. Av alla dessa in-

formanter, är denna informant den enda som inte hade några speciella fritidsaktiviteter men 

däremot ofta besökte restaurang dels på grund av hans oregelbundna arbetstider men också 

för att han gillade att äta ute. Inga av de manliga respondenter åker med kollektivtrafik 

kontinuerligt, dels för att det var de som mest tyckte att det är roligt att köra men också för 

att de har störst kör- och bilvana.  Alla dessa respondenter förutom (NKD) och till en viss 

del (NKB) motiverar sitt bilresande med att de vinner tid på det och kan utföra andra akti-

viteter samtidigt som de transporterar sig till jobbet 

5.1.2 Fritidsaktiviteter: Åkturer för fritid och övriga sociala aktiviteter 

Av alla intervjuade i Nacka Kommun är det bara (NKD) som sällan tar sig med bil till oli-

ka fritidsaktiviteter. Hon hävdade att det känns onödigt att ta bilen för att transportera sig 

korta sträckor. Övriga informanter förutom (NKC) som inte tränar något alls, tycker där-

emot att det är bekvämt att ta sig till posten och gymmet med bil. Här måste det påpekas att 

enligt dessa informanter (NKA, NKB och NKE) finns det bra med fritidsaktiviteter i Nacka 

men inte så att man kan promenera dit, utan antigen är det buss eller tåg som gäller för att 

ta sig dit. Hur som helst, väljer de alltid bilen som transportmedel. NKB och NKE hävdade 
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att det känns tryggare att ta bilen dit då de har vissa träningspass som är på kvällarna och 

det är mörkt ute.  

Deras bakomliggande motivering var att de fick klä sig som de ville och inte tänka på all-

mänheten när de sitter själva i sin bil med träningskläder eller bär en tung kartong som 

andra ska stirra på.  Informanten (NKC) tar alltid bilen även om han bara ska köpa en pizza 

för avhämtning eller handla lite mjölk. Hans argument var att som taxichaufför blir man 

van att åka bil överallt och det skulle kännas konstigt att inte att inte göra dessa aktiviteter 

utan bil.  

Alla dessa tre (NKA, NKB och NKE) informanter som bor nära Ica Maxi vid Nacka Cent-

rum och hävdade att det är bekvämt att ta bilen dit och föredrar att handla gärna på hemvä-

gen.  De har även mindre livsmedelbutiker i närheten av deras bostäder men ändå väljer de 

att handla på det stora köpcentret för då sannolikheten större att de varor som de är ute 

efter kommer att finnas i sortimentet jämfört med butikerna i närheten av där de bor.  In-

formanten (NKD) handlar helts på Konsumbutiken eller Icabutiken i området dels för att 

hon inte orkar ta sig till andra matbutiker i Nacka men när det händer så kör hon det till-

sammans med sin man då de ska storhandla och måste då ha bilen för att ta sig dit.  

Av de få gånger som NKA och NKB är ute föredrar de att åka taxi hem medans NKE of-

tast åker buss hem då hon väljer alltid att åka hem innan 22-tiden. NKD och NKB hävdade 

att oftast är det bättre att taxi hem på grund av det är mörkt ute medans NKA och NKC gör 

det för att det är bekvämt och vill heller inte åka kommunalt när de är berusade. Alla dessa 

informanter hävdar att klimatet spelar en tydlig roll speciellt när det är kallt ute, då vill 

man hellre ta sig hem så snabbt som möjligt och inte stå och frysa på en busshållplats. 

Samtidigt ser man ett tydligt mönster där kvinnorna motiverar sitt taxiresande på grund av 

tryggheten medan män motiverar sitt taxiresande för att det är bekvämare och även mer 

tidsbesparande.  

5.1.3 Känslor: Aktörernas relation till artefakten  

Av alla intervjuade i Nacka kommun är det främst de manliga respondenter som har starka 

förhållanden till sina bilar (NKA och NKC). Dessa informanter åker knappt med kollektiv-

trafiken alls, men när de väl gör det så är det vid traditionella högtider såsom julafton, mid-

sommar men även när de ska spendera helgen hos släktingar.  NKA kan däremot tänka sig 

åka kommunalt ifall han får något arbetsuppdrag i innerstaden men detta sker sällan. NKC 

åker ibland till de centrala delarna av Stockholm men nästan aldrig på vardagar utan mest 

helger och då är det för att handla kläder med sin fru eller gå på bio.  

De kvinnliga informanterna (NKB, NKD och NKE) ser på bilen som ett praktiskt trans-

portmedel. Dessa informanter hävdade att de inte hade några starka känslor för sina bilar . 

Av dessa kvinnliga informanter är det bara NKE som tycker det är roligt att köra bil. 

NKB bekräftade att bilen representerar för henne en stor frihet, då denna stund hon befin-

ner sig i sin bil är den enda stunden i hela dagen där hon får bara alldeles själv och kan 

spela musik . Så här säger denna 40-åriga kvinna, utpräglad vanebilist: 
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_________ 

Det spelar inte någon roll om det blir långa körer, när jag sitter i bilen är den enda stunden på hela dagen där 

jag får bara mig själv och kunna spela musik och bara vara. Det är skönt! 

_________ 

Även om det är långa bilköer anser hon att denna tid kan hon spendera på just tänka på 

andra saker som inte har med jobbet och aktiviteter att göra. Även NKE tycker det är my-

sigt att så fort son sätter sig i sin bil skyndar hon sig för att spela sin Fleetwood Mac-skiva 

och blir helt plösligt gladare. Till skillnad från de manliga respondenter spelar inte det nå-

gon roll för de kvinnliga respondenter (NKB, NKD och NKE) vad de har för bilmodell . 

För två av de intervjuade manliga bilisterna (NKA och NKC) måste bilen vara av de mest 

efterfrågade märken För dessa informanter är det viktigt att ju smartare bilen är desto bätt-

re, med andra ord senaste bilmodeller med nya elektroniska funktioner.  

NKA, 42-årig manlig vanebilist, som starka känslor för sina bilar och har önskan om att 

skaffa sig en dyrare bil uttryckte sig på följande sätt: 

_________ 

Jag funderar på att skaffa mig en Porsche Panamera turbo i framtiden. Inte för att vissa upp mig, utan för att 

få en känsla av bekräftelse 

___________ 

Denna informant har stor intresse för bilar och tycker att det är kul att köra bil. Idag äger 

han två bilar tillsammans med NKB.  NKA hävdade också att han har större känslor för 

den stora bilen han äger idag än den andra bilen som är lite mindre. Den lilla bilen som han 

äger, är mer som ett transportmedel från punkt A till B för honom medans den stora bilen 

är mer lyx och bekräftelse för honom. Han påpekade att den stora bilen var lyxigare och får 

honom att känna sig som en ” kung med större frihet ”på vägarna än när han kör den lilla 

bilen.  

En manlig informant, NKC ägde en jaguar tidigare när han vår 28 år men var tvungen att 

sälja på grund av det var för dyrt att behålla den. Idag har han inte samma möjlighet att äga 

en sådan dyr bil men hade hävdade att han gärna köpt samma modell idag om han hade 

haft möjligheten.  NKC, 45-årig manlig vanebilist uttryckte sig på följande sätt: 

_________ 

Det är viktigt att äga en lyxig bil därför att man blir då en annan person på vägarna, nästan så att man får 

större prestige för bilen man äger.  

_________ 

Alla informanter upplever inte bara glädje när de kör bil utan även stress. NKD och NKE 

nämnde främst att det ibland inte är bilköerna som gör det stressigt, utan snarare tröttheten 

som resultat av en lång arbetsdag, då vill man komma hem så snart som möjligt. 
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Även om bilen är då den bästa möjligheten för att minska restiden så nämnde dessa infor-

manter att en viss grad av stress förekommer när man kör bil. NKD hävdade att hon inte 

kör inte bil på grund av hon kan lätt bli stressad av det. Den andra orsaken är att hon ofta 

jobbar långa arbetspass vilket gör att hon ofta är rätt trött och orkar därför inte att köra bil. 

Samtidigt hävdade NKD att kollektivtrafiken också gör att hon blir stressad och ibland har 

hon tankarna att istället ta bilen till och från jobbet. 

För NKB skulle det ta väldigt lång tid att åka kommunal till Solna som det är idag vilket 

gör att hon har kört mycket bil inte bara till jobbet, utan det har även påverkat hennes res-

vanor som numera ofta sker med bil. 

Många av dessa informanter medger att de får dåligt samvete när de kör bil. Dock inte 

NKA.  Denna 42-åriga vanebilist uttryckte sig på följande sätt: 

_________ 

Jag kommer alltid på bra argument för att ta mig till olika platser. För att ta mig till arbetet, handla mat och 

kunna försörja min familj som består av tre små flickor och min fru. Utan bil skulle jag inte kunna hinna med 

alla mina vardagliga aktiviteter 

________ 

Alla intervjuade informanter hävdade att oftast får de dåligt samvete när de kör bil förutom 

NKA . Den manliga vanebilist ,NKC hävdade att han bryr sig om miljön men eftersom han 

jobbar som taxichaufför anser han att han inte kan göra så mycket åt det. Han påpekade att 

han började köra bil ofta redan när han var ung  och inte åkt med kommunala transportme-

del på en väldig lång tid. 

Alla respondenter kom till insikt om att utan artefakten skulle deras livskvalitet försämras. 

Även NKD som inte åker bil ofta tycker att det känns trygg att äga en bil. Alla responden-

ter nämnde att de kan disponera tiden på ett annat sätt man kör bil samtidigt som man kan 

vara i bilen och göra andra aktiviteter. Dessa aktiviteter såsom äta, lyssna på musik, ringa 

jobbsamtal och även sjunga, uppfattades som positiva av dessa intervjuade informanter. 

5.1.4  Aktörernas förhållningssätt om de aktuella förslagen blir realiserbara  

Av alla intervjuade är det bara NKD och NKE som åker kommunal idag. NKD åker buss 

och tunnelbanna till jobbet, medan NKE använder kollektivtrafiken men inte lika ofta. När 

hon gör det är mest för att besöka vänner och ta ett glas vin, detta sker främst på helger. 

NKA, NKB och NKC åker sällan buss eller tunnelbanna eftersom bilen det enda färdsättet 

som får vardagen att funka för dem. NKA, NKB och NKE upplever sig mer stressade när 

de åker kommunalt än när de åker bil. Deras motivering var att man ofta måste trängas i 

tunnelbanan, det är ofräsch miljö på bussarna och alla stressade människorna vid Slussen 

resulterar i att de själva blir stressade. 

För NKD är det jobbigt att åka buss när hon ska till sin arbetsplats eftersom hon först mås-

te  ta sig till Slussen med buss, för att sedan byta till tunnelbanan. Hon upplever det som 

stressande när hon ska byta vid Slussen och hinna med nästa tunnelbanna. 
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Attityderna till det aktuella förslaget om att bygga en tunnelbanna från Nacka centrum till 

Slussen är positiva för de flesta intervjuade informanter. Det är främst NKA, NKB och 

NKD som ser som en jättebra satsning för kollektivtrafiken medan för NKC och NKE är 

det bra fast man fick intrycket om att det inte spelade så stor roll för de egentligen. Så här 

uttryckte sig en 60-årig kvinnlig vanebilist bosatt i området: 

__________ 

Det är väl bra om vi får en tunnelbanna här i Nacka men jag tror inte att jag kommer att lämna bilen för det. 

__________ 

NKA och NKB är väldigt beroende av bilen idag men ändå positiva till försöket. Samtidigt 

visade de sig senare under intervjuerna vara väldigt emot kollektivtrafiken på grund av 

faktorer som bristande trygghet, ofräsch miljö, stress med mera. Så här uttryckte sig NKB, 

40-årig kvinnlig vanebilist. 

_________ 

Det är jättebra för alla som bor i Nacka. Det skulle få mig och fundera på att kanske lämna bilen och istället 

åka kommunalt. 

På en buss är det en helt annan känsla. Det är äckligt, man får köa för att få plats i tunnelbanan. Man blir 

påverkad av alla andra resenärer. 

_________ 

På följande sätt utryckte sig NKA, en 42-årig manlig vanebilist: 

_________ 

Utmärkt! Det skulle de ha gjort för länge sedan. Så många som bor i området. Konstigt att de inte har gjort 

det för länge sedan. 

Att åka kommunalt är stressigt och folk vet inte hur man ska bete sig. I bilen, kan jag istället disponera tiden 

på ett annat sätt och t.ex. ringa jobbsamtal. 

__________ 

NKAs och NKBs svar visar på att även om de skulle få en tunnelbanna i Nacka skulle de 

inte sluta köra bil, så länge de har samma ekonomiska förutsättningar som de har idag. För 

dessa informanter spelar inte den ekonomiska faktorn någon roll eftersom varje gång de 

tankar tänker de inte på ekonomin utan att det är ett måste.  Utöver det, alla de intervjuade 

informanter bosatta i Nacka kommun håller med om att det aktuella förslaget borde ha di-

mensionerats för länge sedan eftersom kollektivtrafiksituationen i hela Nacka kommun är i 

stort behov av ett kapacitetsstark tunnelbanna. 

NKB och NKE är de informanter som jobbar en bra bit från storstaden, vilket gör det väl-

digt svårt för de att använda sig av kollektivtrafiken idag. NKA, NKC och NKD håller med 

NKB och NKE om att bytena är de stora nackdelarna och har en negativ inverkan på deras 

resmönster.  NKA, NKB och NKE hävdar att många av de som bor i Nacka har inte Slus-

sen eller T-centralen som slutpunkter.  
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För de själva är Slussen och T-centralen stressmoment nummer ett. NKC, en 45-årig vane-

bilist anser att bytena är den största nackdelen med kollektivtrafiken och uttryckte sig på 

följande sätt: 

________ 

Bytena är de stora nackdelarna och har en negativ inverkan. Det gör att jag känner mig stressad och får en 

dålig start på dagen. 

________ 

NKC motiverar sin bilresa på grund av bytena som gör att man blir bara stressad och för-

bannad på alla resenärer som inte kan uppföra sig när de åker kommunal. NKD menar att 

det vore enklare om det hade funnits bussar som kan ta Nacka resenärerna från punkt A till 

punkt B vilket skulle göra det enklare och mindre stressande för många av dem. 

Alla dessa informanter är positiva mot försöket, men det verkar som att deras resvanor 

egentligen inte kommer att påverkas så mycket om förslaget genomförs, detta bortsett från 

informanten NKD som redan idag åker kommunal och inte använder bil lika ofta. Alla 

dessa informanter har nära till busshållplatser och vissa av de (NKA, NKB och NKE) har 

väldigt nära till Saltsjöbanan, men ändå väljer de att ta bilen för att pussla ihop vardagen. 

Bara stora förändringar i deras liv skulle kanske förändra deras resvanor i kombination 

med de aktuella förslagen byggs ut. Som det är idag för NKA, NKB, NKC och NKE som 

kör mest bil verkar som det är artefakten bilen som gäller för de ett tag framöver, så länge 

de har goda ekonomiska förutsättningar och om inte bytena och nya slutpunkter såsom 

Slussen och T-centralen ersätts med nya mer anpassade för en större befolkning. 

5.2  Täby Kommun 

Täby kommun ligger norr om Stockholm. I kommunen bor cirka 63 000 invånare. I stads-

delen Roslags Näsby ligger ett bostadsområde kallat Näsbydal vilket byggdes i sextiotalets 

början (Täby kommun, 2013). Detta bostadsområde består av ungefär 900 lägenheter, allt 

ifrån ettor till sjurummare. Alla intervjuade informanter från Täby är bosatta i detta bo-

stadsområde (Täby kommun, 2013).  I Näsbydal finns det bara en matbutik och en stor 

bensinstation. Området ligger cirka 500 meter ifrån busshållplatser men också nära till 

Roslags Näsbys järnvägstation. Alla intervjuade förutom TKD bekräftade att de ofta befin-

ner sig i Täby Centrum dels för att handla mat och kläder men också för att sker olika akti-

viteter där speciellt på helgerna. 

Fem informanter intervjuades i Täby. En av dessa fem har tidigare bott i Vallentuna kom-

mun.  I två av hushållen intervjuades både mannen och kvinnan tillsammans samtidigt.  

Den femte informanten var en kvinnlig ensamboende med tillgång till egen bil. 

TKA: kvinna, 41 år. Hon jobbar som dramapedagog och bor med sin sambo och har ett 

barn. Hon är uppvuxen i Täby och skaffade körkort år 2011. Sedan dess har hon kört bil 

oftare på grund av lokaliseringen av hennes arbetsplatser. Idag ligger hennes arbetsplats 

lite närmare med goda kommunikationsmöjligheter men hon väljer ändå att ta bilen.  
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TKB: Man, 44 år. Han jobbar som manager på ABB och bor med sin sambo och har ett 

barn. Han är uppvuxen på Södermalm och skaffade sitt körkort år 1999. 

TKC: kvinna, 67 år. Hon jobbar som barnmorska på ett sjukhus och bor med sin sambo. 

Hon är också uppväxt i Täby. Denna informant skaffade sig körtkort vid 24 års ålder. 

TKD: man 69 år och pensionär. Äger en bil tillsammans med sin fru. Han är uppväxt i 

Stockholm och skaffade sig körkort när han var 21 år. Idag jobbar han inte längre men an-

vänder sig av bilen när han ska transportera sig. 

TKE: kvinna 30 år ensamboende som jobbar som hudterapeut på Arlanda. Hon är uppväxt 

i Lindköping, skaffade körkort år 2001 och äger idag en bil sen 2007. Hon använder bilen 

varje dag men ämnar använda den mindre när hon ska börja plugga till hösten.  

5.2.1 Vardaglig ressätt: Åkturer till och från arbetet 

Av alla informanter är det mest TKE som gör mindre bilresor när hon inte jobbar. I vanliga 

fall åker hon bil till sin arbetsplats eftersom det tar mycket mindre tid än vad det skulle 

göra med buss och pendeltåg till Märsta. TKA och TKN använder sig att bilen i princip 

varje dag eftersom det blir det enklare för dem att ta sig till jobbet i god tid och få sova ut 

längre då, med tanken på det geografiska avståndet till deras arbetsplatser. TKC tar inte 

bilen till jobbet, utan cyklar istället när hon inte tycker att det är för halt. Annars kör hon 

bil dit dels för att det går fortare och för att hon hinner utföra andra ärenden vid Täby Cent-

rum. TKD använder inte sig av bilen ofta på grund av sin fysiska kondition men när han 

gör det så är mest för att besöka vänner och handla med sin fru. Tyvärr kan inte TKD an-

vända sig av kollektivtrafiken eftersom han anser att det blir för rörigt för honom att gå till 

Roslagsnäsby station eller ta sig till de närmaste busshållplatserna. TKD hävdar att bytena 

gör att han bli trött rätt fort och av den anledningen föredrar han att ta bilen då det är be-

kvämare för honom.  

Av dessa informanter är mest TKA och TKB som kör bil ofta och erkände att de är starkt 

beroende av bilen. TKB som åker bil ofta motiverar det med att han har en dotter som bor 

på Södermalm vilket kräver att han måste ha bil för att kunna umgås med henne, speciellt 

när han jobbar så långt bort (Västerås). TKC och TKD hävdar att det finns bra kommuni-

kationer där de bor men att ändå väljer de att åka bil på i tidsbesparande syfte. TKD moti-

verar det även med sin fysiska kondition.  TKA hävdar att utan bil skulle hon behöva gå 

längre sträckor, hon anser att bilen ger henne bättre livskvalitet. TKB nämnde att bilen är 

ett måste för honom med tanke på att han börjar så pass tidigt och inte orkar med bytena.   

Både för TKA och TKB spelar inte någon roll hur dyrt det är att åka bil till och från sina 

arbetsplatser. Deras motivation är att artefakten gör det möjligt för de att få längre tid till-

sammans på kvällarna istället än att hålla på med att byta buss och tåg hit och dit.  

5.2.2 Fritidsaktiviteter: Åkturer för fritid och övriga sociala aktiviteter 

Alla dessa informanter använder sig av bilen för att handla matvaror och köpa kläder men 

också för att utföra fritidsaktiviteter. Bortsett TKE som kombinerar sin bilresande med 

kollektivtrafiken beroende på var hon ska träna.   
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TKA tar bilen för att ta sig till gymmet medan TKB tränar på ett gym nära sin arbetsplats i 

Västerås. Av dessa intervjuade respondenter är bara TKC och TKD som inte har några 

träningsaktiviteter men däremot besöker de ofta restauranger några kilometer bort från där 

de bor, och använder då bilen som transportmedel. Det är mest TKA och TKE som tar bi-

len för att handla sushi eller thai-mat, medan TKB oftast inte har tid med det på veckoda-

garna och beöker hellre restauranger på helgerna. 

5.2.3 Känslor: Aktörernas relation till artefakten 

Till skillnad från bilisterna i Nacka Kommun, är inte bara de manliga informanterna som 

har starka känslor till sina bilar utan även de kvinnliga informanterna, förutom TKC. För 

TKC är bilen en praktisk artefakt som underlättar vardagen för henne men hon bryr inte 

om själva artefakten lika mycket de som andra respondenterna bosatta i Täby kommun gör. 

För TKD däremot betyder bilen mycket för honom. Han hävdade att bilen har alltid varit 

en lyx och en praktisk mellanliggande artefakt i hans sociala värld.  TKE hävdade att hon 

gillar sin bil väldigt mycket. Så här uttryckte sig denna 30-åriga kvinnliga vanebilist: 

______________ 

Vi åkte alltid bil med familjen när vi skulle semestra, storhandla eller göra andra aktiviteter som krävde bil. 

Att åka bil har alltid varit kul, nästan som ett litet äventyr varje gång man startade motorn och skulle iväg på 

något ärende eller liknande  

______________ 

Denna kvinnliga informant påpekade att bilen har varit alltid kopplad till någonting man 

gör med familjen vilket har gjort att hon alltid har tyckt om bilar. TKA hävdade att hon är 

rädd om sin bil och bryr sig mycket om den. Sedan hon skaffade körkort har det blivit en 

rolig grej att köra bil, nästan som ett vardagligt äventyr . En annan aspekt hon nämnde var 

att hon lärt sig med tiden att vara väldigt rädd om underverket. Samtidigt påpekade hon att 

har stor respekt för artefakten och trafiken.   

TKB å andra sidan, har haft två bilar under sitt liv. Han påpekade att han har ett stort in-

tresse för musik, vilket gör att han lyssnar gärna väldigt mycket på musik när han befinner 

sig i artefakten på väg till sitt arbete eller på vägen hem. För honom är bilen en nödvändig-

het och en föresättning för att kunna ta sig till arbetet och hem eftersom han jobbar i Väs-

terås fem dagar i veckan. TKB påpekade att han spenderar mycket tid i sin bil vilket har 

gjort att hans känsla för artefakten har förstärkts sedan han började jobba på ABB i Väs-

terås.  

Den tredje kvinnliga informanten, TKE hävdade att hon passar på att göra andra aktiviteter 

som äta frukost, lyssna på musik och sminka sig i bilen när hon tar sig till sitt arbete i Ar-

landa. 
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__________ 

I bilen kan jag äta frukost, sminka mig och även byta om när jag ska iväg och träna, då behöver jag inte bry 

mig om det är någon omkring mig, utan det är bara jag och min bil alldeles själva 

__________   

Av de intervjuade informanter i Täby kommun är det är bara TKB som har tankar om att 

skaffa sig en ny bil ganska snart. Denna 44-åriga manliga vanebilist uttryckte sig på föl-

jande sätt: 

__________ 

Jag har funderat ett tag på att skaffa mig en ny bil och då ska den vara en BMW av nyare modell. 

__________ 

Han hävdade att han funderat på att skaffa en sådan bil sedan han skaffade barn men på 

grund av ekonomiska skäl har han inte haft möjlighet ännu . 

5.2.4 Aktörernas förhållningssätt om de aktuella förslagen blir genomförbara  

Av alla intervjuade är det bara TKC som ser positivt på förlängningen av Roslagsbanan. 

TKA och TKB hävdade att i Täby och Vallentuna är man inte riktigt ute efter en Roslags-

banan till Arlanda, utan snarare en tunnelbanna.  TKE hävdade att förslaget låter lockande 

med tanke på att hon jobbar på Arlanda, men hon tror inte att hon skulle resa med den i 

praktiken på grund av praktiska skäl och de väderleksförhållandena som oftast gör att 

Roslagsbanan blir försenad.  TKD hävdade att det borde satsas på ett mer kapacitetsstarkt 

transportmedel än Roslagsbanan ,eftersom Täby idag har ett stort antal invånare och detta 

kommer öka mer när galoppfältet har omvandlas till ett flertal nybyggda bostäder.  

Alla fem informanter bosatta i Täby kommun tror inte att deras resvanor med bil kommer 

att förändras om det aktuella förslaget byggs ut. TKC hävdade att det skulle bli mer attrak-

tivt för Täby och Vallentuna med en förlängning av Roslagsbanan, men tror inte själv att 

hon kommer att använda sig av den ofta eller något alls.  För både TKB och TKE skulle 

det möjligtvis innebära en alternativ lösning att ta sig till närmare bytespunkter för att 

transportera sig vidare till sina arbetsplatser men ändå motiverar de sitt bilresande med att 

de olika byten skulle det medföra stress och längre tid för dem.  TKA, TKB och TKE hittar 

olika argument för att alltid ta bilen till sina arbeten, medan TKC inte nämner det i inter-

vjun men ändå motsäger sig när jag ställde andra frågor som berörde kollektiv- respektive 

biltrafik. Denna kvinnliga vanebilist uttryckte sig så här: 

__________ 

Bilen är en förutsättning för mig att kunna jobba. Det blir bekvämare och enklare att ta sig till olika platser. 

Jag vet inte hur det skulle se ut om vi nu skulle få en tunnelbanna eller förlängning av Roslagsbanan , men 

bilen  gör det lättare för mig att jobba underlättar också mitt sociala liv. Jag kan träffa vänner som jag annars 

inte skulle träffa på grund av avståndet. 

___________ 



48 

 

Alla dessa informanter har nära till järnvägsstationen Roslags Näsby. Det är bara TKA och 

TKE som använder sig av Roslagsbanan ibland, beroende på hur ofta bussarna går på hel-

gerna. I vanliga fall brukar de transportera sig med bil på veckodagarna och även helger. 

5.3 Hammarby Sjöstad 

Fem informanter intervjuades i Hammarby Sjöstad. I två av hushållen intervjuades både 

mannen och kvinnan tillsammans.  Den femte informanten är en ensamboende man i me-

delåldern. Alla fem informanter använder sig av bilpoolen (förutom HSC och HSD) och 

när de inte gör det, åker de kommunal fast bara vid enstaka tillfällen. Området består av 

olika lägenheter från ettor till femrummare.  

Hammarby Sjöstad ligger söder om Stockholm och är en fortsättning på Södermalm och 

Stockholms innerstad. Idag pågår fortfarande utbyggnaden av stadsdelen. När området är 

fullt utbyggd kommer det att finnas lägenheter för ungefär 26 000 invånare (Glashuset, 

2013).  Området planerad ur ett miljövänligt perspektiv tänkt att erbjuda så lite parkerings-

platser som möjligt för bilar och med bra förbindelser för de som vill åka kommunalt med 

bland annat buss, tvärbanna och även färjan som går genom Hammarbysjön (Glashuset, 

2013). I området finns två matbutiker (Konsum och Lidl) och bra med restauranger och 

andra typer av service. Alla intervjuade informanter bor i nära anslutning till tvärbanan och 

bussar .  

HSA: Man38 år bor med sin sambo och har två barn, åtta och sex år gamla. Han driver 

egen reklambyrå.  Han tag körkort år 1994 och köpte bil strax därefter. Han hävdade att det 

var en häftig känsla att ha en bil då. Idag känner han på samma sätt eftersom han har till-

gång till bilpoolen. 

HSB: kvinna 36 år bord med sin sambo och har två barn, åtta och sex år gamla. Hon jobbar 

som projektledare. Hon skaffade körkort år 1999 vilket hon ansåg vara en investering för 

framtiden. 

HSC: Man 49 år och bor med sin fru och har två barn, fyra och sex år gamla. Han tog sitt 

körkort år 1991 äger en bil idag tillsammans med sin fru..  

HSD: Kvinna 48 år bor med sin man och har två barn, fyra och sex år gamla. Hon tog sitt 

körkort år 1995. Hon äger en bil tillsammans med HSC. 

HSE: Man 31 år bor med sin sambo.  Han jobbar som ekonom på ett bemmaningsföretag. 

Han skaffade körkort år 2003 och köpte en bil direkt men var tvungen att sälja den direkt 

efter på grund av ekonomiska skäl.  

5.3.1 Vardaglig ressätt: Åkturer till och från arbetet 

Alla informanter använder sig av bilpoolen förutom HSC och HSD som väljer att cykla 

eller åka med kollektivtrafiken till jobbet. HSC hävdade att han försöker cykla så mycket 

han kan beroende på säsong. HSA och HSB cyklar i princip året runt till jobbet och när de 

inte gör det så använder de sig av bilpoolen.  HSD cyklar också en del och när hon inte gör 

det väljer hon att ta bilen beroende på arbetsuppdrag.   
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HSE använder sig av bilpoolen varje dag när han ska till jobbet. Han hävdade att ibland 

kan det vara lite svårt att få en bil men eftersom han jobbar väldigt olika tider så spelar det 

inte någon roll. 

HSA bodde på Södermalm tidigare och bestämde för att sälja sin bil innan han flyttade till 

Hammarby Sjöstad med sin familj.  Han nämnde att bilen han ägde var ingen modern bil 

utan en gammal Saab som han använde mest för att transportera sig. Denna 38-årige man-

lig informant uttryckte sig på följande sätt: 

__________ 

Det var en häftig känsla att ha en bil när jag skaffade körkortet men  med  tiden blev jag  trött på den. 

__________ 

Denna manliga informant blev ganska trött på sin bil och av den anledningen valde han att 

sälja den. HSB hade också en gammal bil tidigare och sålde den när hon blev gravid.    

HSC och HSD köpte en bil för ett år sedan mest för använda den på helgerna men också 

för att kunna semestra på Gotland och i Skåne. Dessa informanter har även planer för att 

flytta till Tanzania och enligt HSC kommer de behöva skaffa sig två bilar så fort de har 

flyttat, för att de ska kunna transportera sig överallt.  Denna 49-årig manliga informant, 

HSC, uttryckte sig på följande sätt: 

___________ 

Ja, bilen förenklar livet speciellt när man har barn  då den är ganska praktiskt och lätt. 

___________ 

Alla dessa informanter hävdade att kollektivtrafiken där de bor är mycket bra. HSA, HSB 

och HSC väljer att cykla, eller åka buss (framförallt HSC) ibland eftersom deras arbetsplat-

ser ligger i Gamla Stan. För HSD och HSE är däremot annorlunda, HSD åker med buss 

ibland men funderar på ta bilen av tidsskäl medans HSE tycker att det blir flexiblare med 

bilpoolen, eftersom han jobbar på lite olika ställen vilket kräver att han måste ha en bil för 

att kunna hinna komma i tid till sina arbetsplatser.  Ingen av de intervjuade äger en bil idag 

förutom HSC och HSD.  HSE hävdade att han har planer för att skaffa sig en bil ganska 

snart eftersom han börjat tjäna bra med pengar och såg artefakten som en framtids nödvän-

dighet. 

5.3.2 Fritidsaktiviteter: Åkturer för fritid och övriga sociala aktiviteter 

Alla informanter bosatta i Hammarby Sjöstad har goda möjligheter för fritidssysselsätt-

ningar. Samma sak gäller för service och butiker. De flesta att de intervjuade handlar mes-

tadels på Konsumbutiken eller Lidlbutiken som ligger i området.  HSA och HSB tränar 

ofta och använder sig av cykel för att ta sig till och från gymmet. De går ofta tillsammans 

på restaurangbesök, men när de väl ska hem väljer de att ta taxi. HSB anser att det kan vara 

farligt att cykla hem när det är så sent och av den anledningen väljer hon att ta taxi därför 

att det för det mesta inte brukar vara så dyrt, med tanke på att de bor ganska centralt. 
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Den manliga informanten HSC tränar bara en gång i veckan. Han har svårt att gå eller cyk-

la dit och väljer istället att ta tvärbanan. HSD däremot, tränar minst tre gånger i veckan och 

hon tycker att skönt att gå dit men tar gärna tvärbanan för att ta sig hem.  HSC och HSD 

nämnde att det finns gott om bra restauranger där de bor vilket gör att de inte behöver ta 

sig till innerstaden för att äta en köttbit. HSE spelar fotboll två gånger i veckan och använ-

der sig av bilpoolen för att ta sig till sina matcher. Han äter ofta ute med sina vänner, oftast 

i innerstaden. Då väljer han att åka kommunalt istället men tar sig hem med taxi.  

Alla informanter bosatta i Hammarby Sjöstad använder sig av kollektivtrafiken någon gång 

i veckan. Däremot är bilpoolen det som gäller mest för HSA, HSB och HSE bland annat av 

tidskäl, men också för att det är enkel och smidigt. För alla dessa informanter är det oftast 

taxi som gäller för att ta sig hem igen på grund av det billiga priset och för att det är mer 

bekvämt än att byta från tunnelbana/buss till tvärbanan vid Gullmarsplan. 

5.3.3 Känslor: Aktörernas relation till artefakten 

Först och främst konstateras i denna undersökning att ingen (bortsett HSC och HSD) av de 

intervjuade i Hammarby Sjöstad äger en bil idag. HSE har också planer för att skaffa sig en 

bil men han var lite osäker på när det skulle ske. Det är bara NSA och NSB som inte har 

planer för att skaffa sig en bil detta år. 

HSE hävdar att bilen var mer än bara ett redskap för honom när han hade en. Han tyckte 

väldigt mycket om sin bil eftersom den var modern och han kunde transportera sig med 

den överallt vilket gjorde honom glad. Idag åker han med bilpool och då blir mer av prak-

tiska skäl ,vilket gör att han får ett kyligare förhållande till artefakten eftersom han inte 

äger de bilar han kör.  

Informanterna HSC och HSD hävdar att bilen är attraktiv för dem idag. HSC har än inga 

känslor för bilar huvudtaget utan ser på dem som redskap medan HSD tror att bilen kom-

mer att betyda mer i framtiden för dem eftersom de kommer att semestra med den en del 

och göra andra aktiviteter.  Å andra sidan hävdar HSC att det kommer att bli svårt att låta 

bli att använda artefakten för att sig till jobbet.  Den 49-åriga manlig informant uttryckte 

sig på följande sätt: 

___________ 

Vi kommer kanske att ta bilen för att handla mat på helgerna men också för att besöka släktingar. Men detta 

kommer såklart att ske beroende på vilken säsong det är, det vill säga om det är jättekallt ute. 

___________ 

HSC och HSD påpekar att ifall detta händer är de säkra på att det kommer att bli billigare 

att förflytta sig med en bil än att köpa SL-kort. Idag är det väldigt dyrt för dessa informan-

ter att åka kommunalt, vilket också var en anledningen till att de köpte bil. 

HSA påpekade att när han var yngre var det en häftig känsla att ha bil men inte sen han 

började bli äldre. Denna 38-åriga man uttryckte sig på följande viss: 
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___________ 

Jag behöver inte ta hand om den, inte byta däck, med andra ord behöver jag inte ”bry mig” om den 

Det är jätteskönt att inte äga en bil, vilket gör att jag kan sova bättre på nätterna. 

___________ 

Bilen är fortfarande bara ett praktiskt verktyg för honom för att kunna ta sig till olika stäl-

len. HSB är inne på samma spår och hävdar att det skulle kännas onödigt att hålla på med 

en bil när man har god tillgång till bilpoolens bilar. Hon anser att det är jättedyrt att ha en 

bil och tycker att de pengarna istället kan användas för andra aktiviteter med familjen. 

Denna 36-åriga kvinnliga informant sa: 

___________ 

Utan bil belastar man miljön mindre och får bättre hälsa 

___________ 

HSA hävdade att han har räknat ut att försäkringar och parkering kostar för mycket och att 

han hellre lägger de pengarna på taxi eller bilpool när det behövs. 

Alla dessa intervjuade informanter är bosatta i ett område med bra kollektivtrafik men i 

praktiken väljer en del av de att använda sig av bilpoolen eller cykla till jobbet förutom 

NKE som är tvungen att använda sig av bilpoolen på grund att han jobbar på olika arbets-

platser. 
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6. Analys och diskussion 

Följande avsnitt innehåller en analys av det insamlade materialet om informanternas 

resmönster, kategorierna bilägare respektive icke-bilägare samt kollektivtrafikrese-

närer. Samtidigt används det teoretiska perspektivet för att identifiera hur ANT tol-

kar det som framkommer i det empiriska materialet 

6.1 Bilägare 

Informanterna i Nacka och Täby kommun kan betraktas som hybrider bil-människa efter-

som de dagligen transporterar sig till olika platser med hjälp av bilen. NKD använder dock 

inte bilen i lika hög grad som övriga informanter i Nacka och kan därför inte beskrivas som 

en hybrid. I Hammarby sjöstad är det framförallt HSC och HSD som använder bilen men 

företrädesvis till bilsemestrar i Sverige.  

Det som förenar ”bilmänniskor” bosatta i Nacka och Täby är att bilen ger dem flexibilitet i 

relation till arbetet och sparar tid. NKA, NKB, NKE. TKA och TKB har svårt att få ihop 

vardagen utan bilen. NKA, NKE och TKE har vuxit upp i städer med dåligt utbyggd kol-

lektivtrafik vilket har påverkat deras relation till bilen. Relationen till bilen är djupt rotad 

hos dem i jämförelse med övriga informanter i samtliga tre områden.  

För NKA, NKB, NKE, TKA och TKB är bilen en betydelsefull artefakt som gör att de kan 

förflytta sig på ett bekvämt sätt och inte bli beroende av kollektivtrafiken. Trots att TKA 

och TKB bor nära både Roslagsbanan och busshållplatsen väljer de bilen som färdsätt till 

både arbete och till andra aktiviteter. Samma beteende kan iakttas hos NKA, NKB, NKC 

och NKE som har nära till Saltsjöbanan och bussar men ändå väljer bilen som färdmedel. 

Som påpekats ovan har NKA, NKE och TKE vuxit upp på platser med dåliga kommunika-

tionsmöjligheter. Bilen har varit det självklara transportmedlet och på så sätt socialiserats 

in tidigt i deras livssfär. NKA, NKB, NKC väljer bilen framför kollektivtrafiken på grund 

av att den erbjuder dem frihet. De beskriver även bilkörandet som roligt. De menar att bi-

len gör att de kan bestämma mer över sin tid eftersom de inte behöver planera sina resor 

efter tidtabeller. Dessutom talar de om möjligheten att kunna ”improvisera” med hjälp av 

artefakten.  

Ännu en intressant aspekt som framkom under intervjuerna med informanterna i Nacka 

och Täby kommun var bilens beröringspunkter med den privata livssfären. NKB beskriver 

tiden i bilen till och från arbetet som avkopplande och som den enda stunden under dagen 

som hon är för sig själv. TKA lyfter fram upplevelsen av att få vara ensam en stund men 

att det också är roligt att köra bil. NKA, TKB och TKE menar att de kan göra andra saker i 

samtidigt som de kör som exempelvis att äta, lyssna på musik eller att utföra ”jobbsamtal”.  

Utifrån informanternas svar kan det konstateras att den tekniska artefakten är mer än ett 

transportmedel. Bilen är snarare ett privat rum där informanterna kan få en stund för sig 

själva samtidigt som de förflyttar sig i det offentliga rummet vilket bekräftar Shelly och 

Urrys resonemang ”a car is a living room on wheels“ (Shelly & Urry 2000:747). Bilen har 

således en stor betydelse i informanternas liv då den uppfyller deras behov av ett privat 

rum, flexibilitet och bekvämlighet.  
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Resultatet visar att informanterna i Täby och Nacka kommun betraktar bilen som en nöd-

vändighet för att få vardagen att gå ihop och fungera i praktiken. Den tekniska artefakten 

bilen utgör således normen för deras resvanor och vardagsplanering vilket på sätt och vis 

hindrar informanterna från att välja kollektivtrafiken framför bilen. Kollektivtrafiken är i 

stort sett inte ett alternativ för informanterna bosatta i Täby och i Nacka bortsett från en av 

informanterna (NKD) som regelbundet väljer kollektivtrafik framför bilen.  

6.2  Icke-bilägare  

Informanterna HSA, HSB och HSE i Hammarby Sjöstad äger inte någon bil och använder 

sällan kollektivtrafiken. När de har behov av bil utnyttjar de bilpoolen. HSE utnyttjar dock 

tunnelbanan när han inte har hunnit med att boka en bil. Av de intervjuade i Hammarby 

Sjöstad är det enbart HSC och HSD som inte utnyttjar bilpoolen. HSC och HSD köpte en 

bil för cirka ett år sedan. Bakgrunden till bilköpet handlade om att de behövde en bil för 

inköp av diverse varor som enligt dem kräver en bil. HSA och HSB menar dock att bilpoo-

len ger dem den frihet och flexibilitet de behöver för inköp på livsmedelsaffärer eller mö-

belaffärer som är svåra att nå utan bil. Trots att HSA och HSB inte äger någon bil är de 

ändå ”bilmänniskor” eftersom de utnyttjar bilpoolen, men inte i lika hög utsträckning som 

bilägarna i studien.  

I resultatet framkommer att informanterna i Hammarby Sjöstad använder kollektivtrafiken 

betydligt oftare än informanterna i Nacka och Täby kommun. HSC och HSD utnyttjar dock 

olika transportmedel och kombinerar kollektivtrafik med cykel. HSA och HSB lämnar ex-

empelvis sina barn på dagis med cykel förutom när det är halt ute då cykeln lämnas hem-

ma. HSA föredrar cykeln framför poolbilar eftersom han blir stressad av bilkörning men 

när väderleksförhållandena är sådana att cykeln inte fungerar bokar han en bil på bilpoolen. 

HSB beskriver att det är avkopplande att cykla och att hon undviker bil om hon inte är 

tvungen att använda den eftersom hon inte tycker om att köra.  

Informanterna i Nacka och Täby kör ofta bil förutom NKD som trots att hon äger en bil 

ofta väljer att åka kommunalt. Hon berättar att hon kombinerar bil och kollektivtrafik till 

arbetet beroende på hennes arbetstider.  

HSA och HSB beskriver att de vill undvika att bli beroende av bilen. De väljer hellre att 

cykla till arbetet än att använda poolbilar om de inte har ett uttryckligt behov av bil och 

måste använda den av någon anledning. Avgörande faktorer bakom HSA:s val att cykla, 

utnyttja kollektivtrafik eller att hyra en bil från bilpoolen framför att äga en bil är att det 

blir billigare. Ännu ett motiv som framkom var miljöaspekten. HSB lägger hellre pengar 

på aktiviteter med barnen än på ett bilägande. HSA berättar att han har räknat ut vad det 

kostar att äga en bil och att kostnaderna ledde till att han bestämde sig för att hellre åka taxi 

eller hyra poolbilar. HSC tror dock att det skulle vara billigare för honom att äga en bil 

med tanke på att han vill semestra med bil i Sverige. Intervjupersonen påpekar också att 

det antagligen skulle vara billigare att äga en bil som han kunde ta ibland istället för att 

köpa SL-kort men han har inte räknat på kostnaderna i förhållande till hur ofta han skulle 

använda en bil.  
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HSA och HSB pekade på miljöaspekten vad gäller valet att avstå från att äga en bil. De 

väljer att cykla till arbetet så länge det är inte kallt och halt på cykelbanorna. Då väljer de 

hellre att boka en bil eftersom de inte vill utsätta sina barn för risker. HSE anser att det är 

bra för miljön om han väljer poolbilar. Trots det nämner han att han skulle vilja äga en bil 

för att ta sig till arbetet och till andra aktiviteter. HSA påpekar att han uppskattar cykeltu-

rer, eftersom det är både miljövänligt och en form av gratismotion. Han tycker att fler bor-

de inse fördelarna med cykel och inte bara fördelarna som finns med att åka bil.  

HSC, HSD och HSE menar att en av orsakerna bakom valet att flytta till Hammarby Sjö-

stad var att tvärbanan ligger på bekvämt avstånd. HSC och HSD ägde inte en bil när de 

flyttade till området utan skaffade sig en bil efteråt. HSE använder dock inte kollektivtrafi-

ken utan kör mest poolbilar. HSA och HSB väljer cykel av ekonomiska skäl. 

Oviljan att äga en bil framkommer tydligast hos HSA och HSB. De menar att ett bilägande 

kräver att man är villig att lägga ut pengarna på det. Ingen av dem har något sådant intres-

se. HSA nämner att det inte har funnits en enda vettig anledning för honom att skaffa bil. 

Istället lyfter han fram den flexibilitet han får genom cykeln och möjligheten att boka en 

poolbil när han av någon anledning har behov av bil.  

Både HSA och HSB påpekar att de kan improvisera med cykeln och poolbilar eftersom 

bilägandet ställer andra krav och innebär ett ansvar att ta hand om bilen. HSA menar att 

bilägandet har blivit oattraktivt för honom och att hans inställning till den tekniska artefak-

ten enbart utgår från att bilen är ett transportmedel, inget annat.  

6.3 Aktörernas förhållningssätt till de aktuella förslagen   

Samtliga informanter utöver de som är bosatta i Hammarby Sjöstad berörs inte nämnvärt 

av de aktuella förslagen om att bygga ut kollektivtrafiken i deras områden. Informanterna i 

Täby är inte speciellt kritiska överhuvudtaget till den kollektivtrafik som finns idag. 

Roslagsbanan är dock det enda transportalternativet till deras arbetsplatser men de förefal-

ler nöjda som det är. TKA menar dock att det vore bra att satsa på en tunnelbana eftersom 

det bor så många människor i Täby vilket kräver ett kapacitetsstarkt transportmedel. 

Informanterna bosatta i Nacka och Täby kommun tror inte att de kommer att påverkas av 

de aktuella förslagen. TKA och TKB beskriver att de fortsättningsvis kommer att ta bilen 

till sina arbeten för att det går snabbt, är flexibelt och bekvämt i jämförelse med kollektiv-

trafiken. TKE berättar dock att om hon börjar studera till hösten kommer hon antagligen att 

utnyttja buss och tunnelbana i högre utsträckning.     

Av de intervjuade i Nacka är det framförallt NKE som visar intresse för tunnelbanan till 

Slussen när den byggs ut. Hon hävdar att det skulle bli flexiblare för henne att åka tunnel-

bana än buss. Av de intervjuade i Hammarby Sjöstad är framförallt HSC som anser att en 

tunnelbana till Nacka skulle förbättra kommunikationerna till Sicklaområdet som ligger 

nära Hammarby Sjöstad. Informanten menar att det alltid är positivt med fler transportal-

ternativ för alla resenärer i Stockholm med tanke på att befolkningen i huvudstaden växer 

mer och mer.  
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HSE nämner att en tunnelbana till Nacka kan vara en bra satsning men eftersom han tänker 

köpa bil vet han inte säkert om han kommer att utnyttja en utbyggnad i praktiken. 

HSA och HSB tycker att båda förslagen är intressanta. HSA påpekar att en satsning på 

poolbilar också kan vara ett alternativ för de som inte vill köpa eller äga en bil. HSA menar 

att bilen bidrar till en bättre livskvalitet eftersom den ger människor en känsla av närhet till 

det de kan tänkas vilja ha tillgång till. Informanten vill dock själv inte äga en bil. 

Vid intervjutillfällena med två barnfamiljer i Nacka och Täby kommun framkommer att 

bytena spelar en stor roll för dem. Informanterna (NKA, NKB, TKA och TKB) menar att 

bytespunkter som Slussen skapar stress och av den anledningen väljer de bilen till sina 

arbeten. NKA och NKB bor i ett villaområde som gör tillgången till bil nödvändig för att 

kunna ta sig därifrån och hem. Båda familjerna har tillgång till två bilar vilket styr deras 

vardagliga resmönster. 

NKB tycker att tunnelbanan är bra men påpekar att bilen är hennes enda alternativ för att 

hinna till arbetet, lämna barn på dagis och genomföra andra aktiviteter. På samma gång 

nämner NKA att han skulle satsa på att åka kommunalt ifall det fanns en buss som kunde 

köra från punkt A till punkt B utan så många byten. Som det ser ut idag kommer informan-

ten att fortsätta åka bil med tanke på relationen till bilen. 

TKA och TKB bor i ett bostadsområde som ligger nära både Roslagsbanan och busshåll-

platsen. Informanternas argument bakom deras bilresande har både med arbetena att göra 

och skjutsandet av barnen. NKA och NKB påpekar att de använder bilen ofta för att lämna 

sina barn på dagis innan de åker vidare till sina arbeten. Även NKC är tvungen att använda 

bilen för att skjutsa sitt barn innan han tar bilen vidare till arbetet. Om det inte är han som 

skjutsar är det NKD som måste göra det vilket innebär att hon väljer bilen för att sedan 

hinna till sitt arbete i tid. 

6.4  Bilens starka placering i aktörernas livssfär och planeringen 

Aktörernas berättelser om sina resmönster visar att stadsuppbyggnaden tvingar dem till att 

bli ”bilmänniskor” för att få vardagen att fungera. Detta innebär att deras fysiska nätverk 

kräver ett samarbete med den icke-mänskliga aktanten bilen. I annat fall skulle det bli svårt 

för informanterna att få livspusslet att gå ihop. Deras resmönster beror antagligen på att det 

inte har skett några stora satsningar på en utbyggnad av kollektivtrafiken de senaste tio 

åren i deras områden. En utbyggnad hade antagligen erbjudit bättre förutsättningar för re-

senärer såsom NKB och TKA.  

Ännu en aspekt är att bostadsområdet Näsbydal uppstod under bilismens expansionsperiod 

som innebar att parkeringsplatserna planerades intill bostäderna. TKA och TKB har närma-

re avstånd till bilen än till Roslagsbanan eller till busshållplatsen. Samma mönster visar sig 

i bostadsområdet Saltsjö Duvnäs där bilen kan parkeras utanför huset eller i garaget. Detta 

gör det bekvämare att välja bilen framför Saltsjöbanan eller bussen för NKA. 

För informanterna i Nacka (NKB och NKC) ligger bostäderna i nära anslutning till parker-

ingsplatserna och garagen vilket gör det enklare för dem att ta bilen till arbetet än att gå till 
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busshållplatsen. NKE har också närmare till bilen än till busshållplatsen. Informantens 

bostadsområden Orminge och Alphyddan byggdes under 1960-talet, också med nära an-

slutning till parkeringsplatser. 

Det insamlade intervjumaterialet kan ge en närmare förståelse för hur stark och styrande 

den tekniska artefakten bilen har varit i planeringstänkandet. De informanter som bor i 

bostadsområden som har planerats och byggts under en tid som anpassades efter bilismens 

krav och inte med fokus på en omfattande kollektivtrafik lever efter dessa förutsättningar. 

Hammarby Sjöstad har dock planerats och byggts upp utifrån andra förutsättningar. I detta 

område har miljömedvetenheten och kollektivtrafiken varit normen bakom planeringen. 

Trots det visar resultatet att tre av fem informanter har planer på att köpa bil inom en snar 

framtid.  

Som tidigare nämnts har den privata bilismen en stark position i samhället sedan efter-

krigstiden. Detta illustreras i studiens insamlade material, särskilt i intervjuerna med in-

formanterna som bor i Nacka och Täby kommun. Majoriteten av informanterna bosatta i 

dessa områden har placerat bilen i sin livssfär och betraktar bilen som det självklara trans-

portmedlet för att få ihop tillvaron i vardagen. Informanterna i Hammarby Sjöstad är inte 

lika beroende av bilen eftersom de har tillgång till en bilpool, kan använda cykeln som 

transportmedel eller använder sig av kollektivtrafiken.  Trots detta visar resultatet att det 

finns tankar och en önskan om att införskaffa den attraktiva artefakten bilen inom kort 

(HSC, HSD, HSE). Hur kan vi då förstå artefakten bilens etablering i samhället sedan bör-

jan av 1900-talet utifrån ett aktör-nätverksperspektiv? 

6.4.1 Från ide till verklighet 

Den tekniska artefakten bilen är en del av och representerar ett nätverk bestående av kom-

ponenter som binds samman med andra entiteter både mänskliga och icke-mänskliga. I den 

meningen kan bilen betraktas som ett system bestående av exempelvis vägar, bensinstatio-

ner och offentliga organisationer.  

I detta avsnitt tolkas bilens position i samhället och bilismens expansion utifrån ett aktör-

nätverksperspektiv eftersom det kan bidra till förståelse för bilen som en del av ett system 

som upprätthålls av samtliga aktörer och aktanter i nätverket. Studien refererar bakåt i ti-

den till de modernistiska idéerna i början av 1900-talet som pekade på att bilen bäst kunde 

tillgodose behovet av att kunna förflytta sig i samhället. 

Massbilismen slog igenom i USA efter andra världskriget. Så småningom nådde utveck-

lingen av bilismen Sverige och kom att utvecklas i samma riktning som den i USA. Den 

befintliga bebyggelsen byggdes om efter bilismens principer och bilen etablerade sig efter 

amerikansk bilkultur. Inflytelserika nätverk representerades av ingenjörer, politiker och 

samhällsplanerare skapade förutsättningar för ”artefaktens förverkligande”. Ett resultat av 

denna utveckling är ett bilsamhälle med extern bebyggelse såsom köpcentrum och bo-

stadsområden. De mest inflytelserika representanterna i Sverige var Lindström, Gunnars-

son och civilingenjören Nordqvist. För dessa aktörer var bilen integrerad i framtidsvisio-

nerna om en rationell lösning för samhället.   
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6.4.2 Utökning av nätverket genom en symmetrisk översättningsprocess  

Utifrån ett aktör-nätverksperspektiv betraktas utvecklingen av bilismen som en process 

som initierat och styrts av aktörer med särskilda intressen. Dessa intressenter har en agenda 

som utgår från översättningsprocesser och inskrivningar där olika aktörer enrolleras i pro-

cessen. När aktörernas intressen översätts och inskrivs i artefakter som bilen får den agens 

och därmed rollen som en aktör i nätverket. Callons (1986) beskriver att översättningspro-

cessen av bilens expansion kan tolkas av på följande sätt: 

Problematisering: Den tekniska artefakten definieras som en lösning på ett problem. Det 

fanns ett behov i samhället att lösa strukturella problem. Det starka industriella intresset 

utövade inflytande på besluten i samhället. Således framställde experterna bilen som en 

nödvändighet och placerade sig själva som en obligatorisk passage i nätverket för att skapa 

denna tekniska artefakt. Samhällsplaneringen styrdes av en frusen ideologi som formades 

av experternas planeringstekniska ideologiska föreställningar under 1950- och 1960-talet 

(Lundin, 2008). Det ekonomiska intresset i USA och i andra länder såsom Sverige fick en 

avgörande ställning i det politiska systemet. Detta skapade förutsättningar för artefaktens 

spridning i samhället. 

Intressering: Experterna definierade roller för andra aktörer i nätverket så att de också 

kunde anpassa sig till problemets definition och lösning. Dessa aktörer ansågs som viktiga 

element i nätverket för att kunna sprida experternas lösning på det dåtida problemet vidare. 

Aktörerna var ingenjörer, samhällsplanerare och politiska aktörer. Professionens drömbild 

av det framtida samhället blev självuppfyllande på grund av det starka inflytandet i plane-

ringsprocessen. 

Enrollering: De ovan nämnda aktörerna blev så småningom enrollerade i nätverket efter-

som de drevs av övertygelsen om att tekniken i form av bilen hade en stor potential och var 

det enda rimliga alternativet för samhället. Det tekniska systemet fick positivt feedback av 

aktörerna vilket ledde till att de förstärktes ännu mer. Samtidigt kunde experterna visa att 

tekniken lyckades genom att peka på USA som en förebild för moderniteten.    

Mobilisering: Kan beskrivas som den slutliga processen i översättningsprocessen, där 

översättningen färdigställs. Experternas intressen stabiliserades i nätverket. De mobila ak-

törerna var enbart engagerade i ett gemensamt agerande för att uppfylla de intressen som 

formulerats i experternas vision. Transportsystemet och samhällets fysiska struktur utfor-

mades efter bilismens krav för att denna artefakt skulle kunna sprida sig genom ett motor-

väglandskap utan några hinder. 

Det kan konstateras att den tekniska artefakten bilen visade sig ha olika funktioner i nät-

verket. Den var dels effektiv för inskrivningen av sociala och geografiska förändringar 

beträffande samhällets styrning. Dels deltog bilen i enrolleringen av nya aktörer i nätverket 

men också genom att stödja experterna att sprida deras intressen vidare och styra och stabi-

lisera nätverket. Av dessa anledningar kan översättningsprocessen betraktas som lyckad 

eftersom aktörernas intressen lyckades i planeringsprocessen där lösningen ”bilen” spelade 

en nyckelroll (se figur 7). 
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Denna studie visar översättningsprocessen är kärnan i Actor Network Theory och illustre-

rar hur flera aktörer anpassar sina intressen och skapar en kedja av översättare som i sin tur 

skapar ett nätverk av allierade som stödjer och främjar förändring i samhället i en viss rikt-

ning.  Anpassningen till aktörernas intressen, behov och problem översätts till ett gemen-

samt språk som sedan vidarefodrades och översätts av framtida involverade aktörer. Exper-

terna bakom artefaktens utveckling engagerade sina allierade i interaktionsprocesser för att 

förhandla om sina intressen och lösa förekommande problem. Genom detta skapades och 

konstruerades den sociala verkligheten, det vill säga bilsamhället. Samtidigt har interaktio-

nen mellan aktörerna visat sig förstärka ideologin och därmed nätverket. Det ökade kapaci-

teten i nätverket vilket i sin tur underlättade förverkligandet av ett samhälle anpassat efter 

bilismens krav. 
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Figur 7 är ett generiskt diagram baserad på Callons tankegångar i hans artikel ”Some elements of a 

sociology” translation som illustrerar hur aktörerna bakom bilismens utveckling har översatt den 

tekniska artefakten bilen åt samhället, från en idé genom olika sub-översättningsprocesser till en 

social verklighet.  Illustrationen visar hur nätverket blir stabilare när bilen får en bättre form. Käl-

la: Efter Callon, 1986 
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7.  Avslutande konklusioner 
I nedanstående kapitel förenas undersökningens avslutande konklusioner med hjälp 

av det teoretiska perspektivet. Avsikten är att illustrera förbindelsen bil-människa 

och de minsta beståndsdelarna samt tydliggöra rollen bil-människa i deltagarnas 

vardagliga resmönster såväl som i samhället. 

 7.1 Artefaktens inverkan på aktörerna och samhället  

Resultatet visar att informanterna i Nacka och Täby kommun dels kan ta sig till olika plat-

ser och dels att deras vardagliga resmönster påverkas genom upprätthållandet av relationer 

och aktiviteter som annars skulle vara svåra att uppnå.  

Bilen är en sofistikerad artefakt som gör det möjligt för informanterna att sprida sig geo-

grafisk i det offentliga rummet. Artefakten är inte enbart ett transportmedel utan en aktant 

som får agens genom sin funktion som mediator. Bilföraren sammanfogas med mediatorn 

och blir en mobil hybrid genom en interaktionsprocess (se figur 10). En liknande medie-

ringsprocess nämndes tidigare i uppsatsen i exemplet med tunga vikter som kopplades till 

hotellnycklar vilket stimulerade hotellgästerna att lämna tillbaka dem i receptionen innan 

de lämnade hotellet.  

Resultatet visar att artefakten har varit ett nödvändigt instrument och led i de förändrings-

processer som kännetecknar det moderna samhället. Som tidigare nämnt har det moderna 

samhällets ökade krav på geografisk och fysisk mobilitet knutits till bilen, vilket påverkade 

och förändrade villkoren för samhällsplaneringen av det urbana landskapets utformning. 

Många bostadsområden som byggdes under 1950-talet och framåt i Stockholm och i andra 

städer har anpassats efter bilismens påstådda krav (Falkemark, 2006).  

Resultatet bekräftar att den norm som låg bakom bilismens expansion i och med område-

nas planering fortfarande är tongivande. Det korta avståndet till parkeringsplatserna åskåd-

liggör hur starkt normgivande bilismen var under 1950-talet och 1960-talet då informan-

ternas bostadsområden byggdes. Resultatet visar att bilen fortfarande är betydande då in-

formanterna värderar flexibiliteten med att ha nära till parkeringsplatserna vilket underlät-

tar för dem att utnyttja bilen istället för att välja den alternativa kollektivtrafiken. För de 

informanter som är bilägare är bilen det självklara färdsättet för att pussla ihop vardagen. 

Trots att den ekonomiska aspekten nämns när en av informanterna (HSA) talar om varför 

han valt bort att äga en bil visar informanterna som är bilägare att kostnaderna inte avråder 

dem från att välja bilen. Artefakten erbjuder så mycket mer än att enbart betraktas som ett 

färdmedel. Den ger bilägaren flexibilitet, bekvämlighet och möjlighet att snabbt ta sig från 

en plats till en annan vilket är svårt att välja bort.  
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7.2 Cyborg: Bil-människa  

I resultatet av intervjuerna med bilägare och icke-bilägare framkommer flera faktorer bak-

om bilägandet. Bilen attraherar bilägarna mot bakgrund av den frihet den ger vilket place-

rar dessa informanter i cyborgen bil-människa.   

Bilföraren kan utöver hybriden bil-människa beskrivas som ett immobilt subjekt och objekt 

samtidigt, eftersom den ständigt pendlar mellan olika rörelser och icke-rörelser (Shelly & 

Urrys, 2000). Bilföraren förflyttas och blir förflyttad per automatik. Informanterna i Nacka 

och Täby påpekade att bekvämligheten med bilen betyder mycket för dem. Dessutom kan 

de göra andra saker i bilen än enbart förflytta sig. De kan tänka, äta, få vara för sig själva 

och lyssna på musik. Informanternas fysiska kroppar vilar i och med att de sitter bekvämt i 

bilen samtidigt som de förflyttar sig i trafiken till sina arbeten. Hybriden bil-människa är 

därmed motile utöver mobil, vilket illustreras av deras behov av bekvämlighet. Majoriteten 

av informanterna vill vara privata i sina bilar. Bilen blir därmed ett privat rum där aktörens 

fantasi och tankar får fritt spelrum i och med att deras kropp immobiliseras, samtidigt som 

hybriden sprider sig geografisk genom biltrafiken.  

Uppsatsen har valt att anknyta till begreppet cyborg eftersom det kan underlätta förståelsen 

för förbindelsen bil-människa. Som tidigare påpekats används begreppet cyborg för att 

förklara att förbindelsen bil-människan utgörs av såväl mänskliga som icke-mänskliga enti-

teter. Dessa mänskliga och icke-mänskliga kännetecken förenas genom sina funktioner till 

en ny aktör i trafiksystemet, nämligen hybriden bil-människa. 

7.2.1  Delegering och symmetri bakom cyborgen 

För att belysa hur teknologin påverkar sociala processer och vice versa anknyter uppsatsen 

till Latours illustration (figur 8) som i flera steg visar hur sammanslutningen mellan två 

aktanter skapar en ny aktant. (Latour, 1999:184–185). I det första steget illustreras de 

symmetriska förhållandena mellan bilen och människan som två skilda entiteter. Det finns 

till en början inget som förenar de två aktanterna. Bilförarens mål (A) och artefaktens mål 

(B) är åtskilda i nätverket. I steg två skapas en förening mellan dem vilket leder till ett 

gemensamt mål (C) mellan aktanterna. I steg fyra placeras artefaktens mål (B) som en ob-

ligatorisk passerpunkt för det gemensamma målet (C). I det femte steget sker en anpass-

ning där artefaktens mål (B) blir en självklarhet i nätverket. Denna typ av förening bland 

aktanter är oftast osynlig eftersom den innefattar både den mänskliga aktören och den icke-

mänskliga artefakten och processen benämns för black-boxed eller en så kallad ”svart 

låda”. 

En analys av den svarta lådan skulle visa hur samtliga komponenter i hybriden interagerar 

med varandra, allt från hur bilindustrins intressen interagerar med exempelvis oljebolagens 

intressen till hur underleverantörer av bildelar interagerar med bilägaren etc. Resultatet av 

samtliga enheters mål (ABC) i nätverket är hybriden bil-människa och benämns för ”D” 

och har fått en ny funktion i nätverket genom sin sammansättning (se steg 6 i figur 8). Hy-

briden bär ansvaret för the program of action, dvs. ”handlingsprogrammet” som i detta fall 

är att transportera sig från en plats till en annan. Hybriden har en stark position och stabili-

tet i nätverket och kan därmed påverka samhället (puntualizering). 
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Figur 8 är en illustration baserad på Latours terminologi som visar hur föreningen av en nytt ”gemensamt 

mål” skapas i och med samspelet mellan fler aktanter. Förbindelsen ”bil-människan” (D) kan således utfö-

ra nya former av handlingar som bilföraren inte hade kunnat utan föreningen av bilens mål (A), liksom 

bilen inte hade kunnat utan s bilförares mål (B) . Källa: Efter Latour, 1999:184 
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Hybridens handlingsprogram bestäms inte enbart av den mänskliga entiteten bilföraren 

utan snarare av en komplex sammansatt förening av olika aktanter.  Handlingsprogrammet 

har en stark koppling till de olika inskrivningarna som finns i tekniska artefakter. Inskriv-

ningarna i exempelvis bilen är bilindustrins sätt att stimulera en viss handling hos bilföra-

ren som kör bilen till arbetet, handlar mat med den eller lämnar barn på dagis med den. På 

så vis placeras artefakten som en ”obligatorisk passerpunkt” i vardagliga rörelser i samhäl-

let. De värden som skrivs in i denna artefakt tenderar att påverka bilföraren i en viss rikt-

ning. 

7.2.2 Formgivarnas ”inskrivningar” 

Som påpekats ovan inskrivs handlingsprogrammet i tekniska artefakter och stimulerar ett 

visst beteende hos bilföraren (Latour, 1998). Inskrivningen sker med hjälp av formgivarna 

eller designerna bakom artefakterna och baseras på deras idéer om användaren av artefak-

ten i nätverket (Akrich, 1992). Artefakten påverkar därmed bilägaren att handla på ett visst 

sätt genom att bilägaren anpassar sig (se steg 4 i figur 8). Informanterna i Täby och Nacka 

kommun kvarstår i hybriden bil-människa eftersom artefakten tillgodoser deras behov. På 

så vis skapas en stark relation mellan artefakten bilen och människan. Det är en komplice-

rad relation som är svår att släppa greppet om. Detta beroendeförhållande gör att bilägaren 

inte ser andra alternativ och leder till att de förblir cyborger bil-människa. 

Informanterna som är bilägare i studien tenderar att följa formgivarnas intressen och mål 

med bilen, samt de värden som bilen står för. Inskrivningarna gör bilen till en ”metal coco-

on” – en smart, modern och attraktiv produkt som bilägaren inte kan välja bort. För infor-

manterna i framförallt i Nacka och Täby kommun betyder inskrivningarna mycket efter-

som de agerar utifrån handlingsprogrammet och tar bilen till arbetet i stället för kollektiv-

trafiken. Informanterna som inte äger en bil utan använder poolbilar i Hammarby Sjöstad 

är inte lika bundna till handlingsprogrammet som informanterna i Täby och Nacka. Bilens 

formgivare har i detta fall inte i lika hög grad lyckats påverka dem genom sina inskriv-

ningar. Artefakten är framförallt ett transportmedel som gör att de kan förflytta sig från 

punkt A till B. På så vis misslyckas bildesignerna med sina inskrivningar och handlings-

program eftersom de inte når fram till samtliga användare av artefakten (se figur 11). Detta 

leder till så kallade ”mot-scripts”. Icke-bilägarna i undersökningen låter sig alltså inte sty-

ras av bilen utan anpassar poolbilarna efter sina behov. I praktiken innebär detta att an-

vändningen av bilen tar en annan form än den bilanvändning vi ser hos informanterna som 

är bilägare (se figur 9).  
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Figur 9 är en omgjord illustration baserad på Naidoos avhandling som visar hur inskrivnings-

processen sker utifrån bilskaparna till användarna, samt hur vissa av dessa användare visar 

reaktion som en konsekvens av mot-skripts, en oväntad användning är utvecklad vilket leder 

till ett nytt perspektiv på den tekniska.  Källa: Efter Naidoo, 2008 
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7.2.3 Ett djupt förankrad osynlig kosmogram 

I undersökningen framstår förbindelsen bil-människa som stark vilket kan förklaras med 

hjälp av begreppet kosmogram. Artefakten bilen betyder mycket för flera informanter i 

undersökningen. Bilen är för vissa informanter självklart transportmedel och fyller en 

funktion utöver att transportera sig från en plats till en annan. Bilen har fått ett symbolvär-

de med flera betydelser än enbart transportmedel eftersom den ger informanterna tillgång 

till ett privat existentiellt frirum där de kan utföra flera aktiviteter utöver att de transporte-

rar sig. Bilen representerar dessutom en flexibilitet och en frihet som informanterna värde-

rar. Cyborgen bil-människa kan beskrivas som ett kosmogram som representerar en 

världsbild när den interagerar med andra aktörer i nätverket, eller sprider sig i den offentli-

ga miljön som i sin tur har byggts upp och anpassats efter hybriden bil-människa. Cybor-

gen förverkligar informanternas behov av att både få vara privata i bilen samtidigt som de i 

egenskap av hybrid bil-människa kan vara mobila. Cyborgens funktion som ett kosmogram 

hindrar informanterna från att välja andra färdsätt eftersom den förkroppsligar informan-

ternas föreställningar om världen och deras behov.  

7.3 Vardagens mest frekventa cyborg i den offentliga miljön 

Bilen uppfyller flera betydelsefulla värden och tillfredsställer flera behov för de informan-

ter som är bilägare och kör bilen dagligen. Kollektivtrafiken kan inte ersätta det cyborgen 

bil-människa ger dem. Förbindelsen bil-människa erbjuder informanterna frihet samt ett liv 

på egna villkor, vilket pekar på att tillgången till bil tillgodoser individuella behov. Kollek-

tivtrafiken erbjuder inte samma flexibilitet utan tvingar individen till passivitet och att an-

passa sig efter en tidsplan. Bilägaren kan således beskrivas som individualistisk.  

Vi har under historiens gång gått från ett kollektivistiskt samhälle till ett individualistiskt. 

Bilismens etablering och expansion i samhället sedan andra världskriget har skett parallellt 

med en ökad individualism (Tengström, 1998). Informanternas förhållande till bilen visar 

att de föredrar individualistiska lösningar framför kollektivistiska. Detta faktum är intres-

sant ur ett större perspektiv eftersom det kan leda till förståelse för hur individen fungerar 

relaterat till framtida forskning om kollektivtrafiklösningar.  

Inskrivningarna bakom kollektivtrafiken utgår från andra förutsättningar än biltrafikens. 

Kollektivtrafiken ska exempelvis vara billig och rikta sig mot så många resenärer som möj-

ligt (Regeringkansliet 2013). Resenärerna reser därmed på andra villkor än sina egna och 

kan inte påverka resan på samma sätt som när de tar bilen. På så vis ”spricker” kosmo-

grammet bil-människa eftersom det individualistiska behovet inte ligger i linje med kollek-

tiva transportmedel. En ytterligare intressant aspekt som framkom under intervjuerna med 

samtliga informanter var att körkortet avgjorde hur de agerade. Informanter med körkort 

föreföll i högre grad välja bort kollektiva färdmedel och informanter utan körkort valde per 

automatik bort bilen.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att olika faktorer (se figur 10) bidrar till att upprätthålla 

cyborgen bil-människa i nätverket. Alla dessa faktorer kan förklara varför informanterna i 

Nacka och Täby kommun skapar ett liv runt artefakten.  Om det ska vara möjligt att ut-

veckla ett hållbar utveckling inom transportsektorn är det viktigt att ta hänsyn till dessa 

faktorer för att kunna bryta bilismens dominans i samhället och skapa nya förhållanden 

som kan befria det från cyborgen bil-människa 

 

 

 

 

7.4 Informanternas attityder till kollektivlösningar 

I resultatet framkom informanternas attityder till de ovan beskrivna förslagen på kollektiv-

trafiklösningar i Stockholmsregionen som presenterats av Stockholms Lokaltrafik, Skanska 

och Sweco. Informanterna bosatta i Täby menade att de i stort sett inte skulle påverkas av 

förlängningen av Roslagsbanan. För dem var bilen det självklara transportmedlet eftersom 

den uppfyller deras behov. Två informanter i Hammarby Sjöstad var dock positiva till för-

slaget att bygga ut tunnelbanan från Slussen till Nacka. Samtidigt pekade de på fördelarna 

med att åka bil. Informanterna i både Nacka och Täby kommun lyfte fram fördelarna med 

att vara bilägare, dvs. cyborger bil-människa och att de ville transportera sig på sina egna 

villkor.   

Resultatet pekar alltså på att kosmogrammet bil-människa har utvecklats och förts över 

från generation till generation sedan 1950-talet. Detta är en osynlig och omedveten process 

men som återspeglas i informanternas tidiga relation till artefakten och önskan om att bli 

cyborger redan under ungdomen i och med förvärvet av körkortet. 
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Figur 10 visar vilka faktorer som upprätthåller cyborgen bil-männniska i jämförelse med 

kollektiva transportmedel. Källa. Författarens egen figur. 
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Det krävs med andra ord att kollektivtrafiken utmanar bilen som transportmedel för att 

kunna konkurrera om de informanter som befinner sig inom ramen för cyborgen bil-

människa.  Det innebär att samhället måste satsa på effektiva alternativ som kan attrahera 

fler individer mot ett handlingsprogram som leder till att de väljer det kollektiva trafikut-

budet.  

7.5 Konkurrens mellan olika typer av aktör-nätverk 

Som nämnts ovan är bilen en mediator av formgivarnas intentioner. Inskrivningarna i bilen 

påverkar hur bilföraren agerar och upplever artefakten men även hur bilföraren relaterar till 

exempelvis kollektivtrafiken. Frågan som uppstår i sammanhanget är hur kollektivtrafikens 

inskrivningar kan tolkas med tanke på hur exempelvis de aktuella förslagen om föränd-

ringar av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen formuleras. Ett av målen med dessa för-

slag är att de syftar mot att förbättra kommunikationerna i Stockholm och att resenärerna 

ska välja kollektivtrafiken framför bilen. Förslagen berör exempelvis att en utbyggnad av 

kollektivtrafiken skulle leda till större rörlighet för resenärerna men även vikten av ett 

transportsystem som är hållbart ur ett miljöperspektiv. Inskrivningarna berör således miljö-

aspekten och underförstått att det är ett mer miljövänligt val än bilen. Men för att dessa 

inskrivningar ska lyckas nå fram till exempelvis cyborgen bil-människa och få bilföraren 

att lämna bilen hemma måste de kunna konkurrera på ett sätt som överskuggar den unika 

och lyckade cyborgen. Detta betyder att inskrivningen i kollektivtrafiken är avgörande ef-

tersom den kan förmedla värden som engagerar cyborgen bil-människa och bryter det på-

gående konsumtionsmönstret i samhället. Konkurrensen mellan olika aktörer i nätverket är 

en ständig pågående process. Formgivarna bakom kollektiva färdmedel har med andra ord 

en viktig funktion eftersom de måste kunna producera inskrivningar som är hållbara och 

kan uppmuntra interaktionen med resenärerna.  

7.5.1 Smarta cyborger 

Bilen är mycket mer än ett transportmedel för informanterna i jämförelse med de kollekti-

va transportmedlen. Kollektivtrafiken uppmuntrar inte den typ av interaktion för informan-

terna som är möjlig i bilen genom sina inskrivna värden. Det finns således ett behov av 

interaktion för informanterna eftersom det inte räcker med artefaktens materialitet. Det kan 

exempelvis handla om bilens prestanda som är ett resultat av olika aktörers inskrivningar 

som leder till en ”smartare” artefakt med fler funktioner som attraherar fler användare av 

artefakten. Problemet är att ju smartare artefakterna blir desto starkare position får de i 

samhället.  Nya aktörer (mjukvaruföretag) träder in på marknaden i takt med att de intro-

ducerar sina produkter i artefakterna. Detta kan bli förödande för kollektivtrafiken som kan 

få svårt att hävda sig i konkurrensen om resenärer som har andra behov än enbart att trans-

portera sig från en punkt till en annan.  

Cyborgen bil-människa utgörs av en interaktion mellan olika entiteter, både mellan mänsk-

liga och icke-mänskliga. För att kollektivtrafiken ska kunna utmana cyborgen krävs att den 

kan erbjuda värden som attraherar användaren som exempelvis tillgång till internetupp-

koppling, musik, luftkonditionering eller värden som uppfyller användarens sociala behov, 

inte enbart behovet att transportera sig från olika punkter.  Först då är det möjligt att  uppnå 

en icke-individualistisk hållbar transportutveckling. 
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7.5.2 Stabil och rutiniserad inskription 

Idag sker olika åtgärder för att uppmuntra fler individer att välja kollektivtrafik och bidra 

till att samhället uppnår sina transportpolitiska mål för en långsiktig och hållbar transport-

utveckling. Trängselskatten i Stockholm är ett exempel och ett annat är att kommunerna 

uppmuntrar invånarna till samåkning (Trafikverket & SKL, 2010). Problemet med exem-

pelvis samåkningen är dock att bilisternas privata behov av en egen sfär ”spricker” när de 

inte kan ta bilen på sina egna villkor. Informanterna i undersökningen menar att träng-

selskatten inte hindrar dem från att ta bilen. En social förändring kan dock skapas om den 

initieras och styrs av vissa aktörer med särskilda intressen (se figur 9). Bilskaparnas agenda 

har styrt olika översättningsprocesser och inskrivningar. På grund av bilindustrins frihet att 

inskriva sina intressen och mål i artefakten har den via inskrivningsprocessen uppnått sta-

bilitet och kontroll över transportsektorn.  Dessa inskrivningar har sedan sammanfogas 

med människor i samhället och aktiverar därmed ett automobiliserat nätverk bestående av 

cyborger. 

7.5.3 En ny form av samverkan 

Ett sätt att komma åt problematiken bakom bilismen är att försöka nå fram till mäniskor 

innan de skaffar sina artefakter och utvecklat behov som är svåra att bryta eller ersätta med 

andra alternativ. Dessa åtgärder skulle kunna innefatta en samverkan mellan aktörer inom 

politik och opinionsbildning, marknaden och framförallt bilindustrin med sina formgivare. 

Dessa aktörer är viktiga eftersom det framförallt är de som styr bilförarna genom sina in-

skrivningar och uppmuntrar dem att utföra vissa handlingsprogram som leder till mer ännu 

mer privatbilism. Så länge dessa aktörer har fritt spelrum kan det leda till att människor 

som äger en bil förbli cyborger. En lösning kunde vara att ta kontroll över inskrivningarna 

och se till att enbart värden som leder till att kollektivtrafiken stärks framför de värden som 

stärker ett bilanvändande. Kollektivtrafiken måste kunna konkurrera med smarta bilar men 

detta är inte möjligt om de enbart förmedlar materialitet och passivitet.  

7.6 Hybridsynsätt på en hållbar transportutveckling 

Anledningen till att hybridiseringsprocesser är osynliga i samhället är att tillvaron betraktas 

som separata delar åtskiljda från varandra. Men teknologiska innovationer hybridiseras 

alltmer.  Förbindelsen bil-människan är ett sådant exempel och som växer sig starkare.  

Denna studie visar att utvecklingen av privatbilismen sedan 1950-talet har förändrat män-

niskors relationer till varandra och till samhället. Detta är ett resultat av det västerländska 

samhällets tro på teknologin. Bilen betraktades som symbol för moderniteten vilket påver-

kade samhällsplaneringen på ett avgörande sätt eftersom det planerades utifrån bilismens 

krav och behov. 

Av den anledningen består vårt samhälle av cyborgen bil-människa. Frågan är hur samhäl-

let ska hantera dessa cyborger eftersom de få allvarliga konsekvenser för vår miljö. 

Samhället består av ett nätverk av både mänskliga och icke-mänskliga aktörer som institu-

tioner, enheter, planerare, ingenjörer och artefakter. Varje entitet upprätthåller nätverket 

och är varaktigt på grund entiteternas tålighet och hållbarhet. Varje komponent i nätverket 

har en inskrivning som stödjer interaktioner och associationer mellan människor och andra 
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enheter. I dessa enheter råder strukturer av förbindelser mellan olika delkomponenter vilket 

innebär att varje nätverk kan ses som ett nätverk av svarta lådor.  

Resultatet visar att tunnelbanans infrastruktur betraktas som en typiskt svart låda av infor-

manterna. Inskrivningen förmedlar en rörelse från olika punkter. Detta synsätt kan applice-

ras i en analys av samhället som ett nätverk bestående av olika inskrivningar. Samhället 

kan alltså betraktas som ett sociotekniskt nätverk utifrån ett aktör-nätverksperspektiv efter-

som den omfattar en ”kombination” av tekniska och sociala entiteter. Att se samhället som 

ett sociotekniskt nätverk kan skapa en bättre förståelse för inskrivningarna både på indi-

vidnivå och på samhällsnivå, vilket i sin tur skulle erbjuda en alternativ förståelse av sam-

hällets utveckling. Detta skulle kunna ske genom att fokusera på hybridisieringspraktiker, 

och öppna de mest relevanta svarta lådorna och observera förbindelserna och försöka för-

klara hur tåliga och hållbara inskrivningarna bakom dessa är för att skapa ett slags övergri-

pande inskrivning för det fysiska nätverket vi känner till: samhället. I praktiken skulle detta 

innebära att man är tvungen att identifiera varje entitet, allt från översättning, förhandling 

till delegering. Men så behöver inte vara fallet utan strategiska frågor kan vara en annan 

väg såsom att ställa frågor om vilka som är de mest viktiga designerna eller formgivarna 

och frågor om hur en viss förbindelse bidrar till miljöförstörelsen eller trafikolyckor? På 

vis kan ny kunskap produceras om hur inskrivningar används, översätts samt deras roll i 

samhället. Enligt ANT är grundtesen att så länge en förbindelse upprätthålls i ett sociotek-

niskt nätverk bestående av flera entiteter råder ett hållbart nätverk. 

Uppsatsen söker påvisa den unika processen bakom cyborgen bil-människa som överskug-

gar andra alternativa transportmedel. En ytterlig aspekt av cyborgen bil-människa är att 

den inte blir synlig vid en uppdelning av tillvaron i olika sektorer.  

7.6.1 Hållbar utveckling: en hybrid sammansättning 

Utifrån ett aktör-nätverksperspektiv kan cyborgens starka position i samhället inte förkla-

ras som orsaken bakom det ohållbara transportsystemet. Uppdelningen av tillvaron i sepa-

rata delar eller synen på att samhälle och miljö är åtskiljda leder inte till kunskap som kan 

lösa problemen med bilismen. Idag skapas olika styrmedel och dokument över hur en håll-

bar utveckling ska åstadkommas i relation till transportfrågan som separerade enheter. 

Dessa dokument kan betraktas som svarta lådor som behöver öppnas och behandlas sym-

metrisk. En hållbar utveckling bör betraktas som en hybrid bestående av ekologi, naturre-

surser, sociala aspekter, ekonomi, teknik, politik och vetenskap och inte utifrån ett synsätt 

som separerar dessa delar från varandra eftersom alla dessa enheter är sammanbundna i 

hybriden hållbar utveckling. Ett ANT-perspektiv skulle leda till att samtliga aspekter av en 

hållbar utveckling skulle behandlas som en obligatorisk passerpunkt för transportutveck-

lingen och planeringen. Men vad skulle ske om vi öppnar denna komplexa svarta låda? 

Hybriden hållbar utveckling berör så många aspekter att en öppning skulle leda till flera 

svarta lådor. Resultat skulle med stor sannolikhet innebära en identifiering av ett antal ak-

törer och aktanter som i sin tur skulle leda till bättre förståelse av hur begreppet är konstru-

erat och stabiliserat.  
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Problematiken uppstår när planeringsprocessen utelämnar viktiga aspekter i utformningen 

av nya miljöer. Hittills har politiska initiativ och policys varit inriktade på att minska bil-

användningen, uppmuntra kollektivtrafiken utan en förståelse för hybridisieringspraktiker 

såsom cyborgen bil-männniska. En sådan politik har inte kunnat bemöta eller bekämpa 

bilsamhällets expansion som forsätter att dominera den offentliga miljön och människors 

sätt att organisera sina liv. Så länge hybridiseringspraktikerna döljs i samhället kommer det 

att vara svårt att ta fram kreativa lösningar och skapa attraktiva kollektivtransportmedel 

som kan konkurrera med cyborgerna i den offentliga miljön. 

Ett hybridiseringsperspektiv skulle leda till en identifikation av inskrivningarna bakom det 

hybridiserade samhället samt till en symmetrisk behandling av förbindelserna mellan 

mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Men eftersom detta perspektiv är osynligt är det 

svårt att komma åt en hållbar utveckling. Ett hybridperspektivet skulle kunna bidra med 

förståelse för gränsdragningarna mellan ekonomi, sociologi, ekologi samt uppdelningen 

mellan natur och samhälle. På så sätt re-lativiseras samhället. Det blir då möjligt att tänka 

sig ett samhälle som styrs av aktörer med olika bakgrunder och intressen.  

Det råder ett akut behov av att kartlägga hybriderna i samhället, framförallt att identifiera 

förbindelserna mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer, hur dessa aktanter arbetar 

tillsammans, formar varandra och med vilken teknologi förbindelsen utformas och produ-

ceras eftersom det rådande transport- och bilsamhället är ett tecken på att något gått fel. 

Men vad eller vem är då ansvarig för denna utveckling?  

Om vi vill förstå dessa frågor räcker det inte med att leta efter ansvariga eftersom så länge 

artefakter betraktas som enbart ”ting” är det svårt för samhället att komma tillrätta med 

miljöförstörelsen som är en konsekvens av bilsamhällets expansion. Artefakten bilen me-

dierar inte våra handlingar, utan den är en del av oss när vi sammanfogas med den och blir 

cyborger. Bilen är vår värld, vårt kosmogram och återspeglar hur vi lever och hur vi vill 

leva.Varenda definition av politiska planer eller åtgärder som nämns i uppsatsen är ett re-

sultat av den modernistiska föreställningen om samhället som grundat på traditionella di-

kotomier. Av den anledningen kan angreppsätt som syftar mot förståelse för det heterogena 

nätverket som vi lever i och hybriseringen av tillvaron leda till ny förståelse.  

Uppsatsen har fram tills nu visat att hybridiseringspraktiker kan vara en möjlig väg mot att 

finna nya lösningar som kan bidra till en hållbar transportutveckling och uppfyllelsen av 

transportpolitiska mål. Poängen med innehållet i denna studie är att stimulera läsaren att 

tänka om och ställa frågor om vilka vi är och vilket samhälle vi vill leva i. 

7.7 Actor Network Theory som en fruktbar resurs för denna un-

dersökning 

Actor Network Theory har hjälpt uppsatsförfattaren att få syn på en begreppsapparat som 

kan förklara ovanstående omständigheter kring bilsamhället.  Ännu en fördel med denna 

teoretiska ansats har varit att få syn på samhällets komplexa uppbyggnad och samband, 

vilket inte hade varit möjligt med en traditionell teori.  
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10. Bilagor 

Intervjufrågor 

Informantens personliga uppgifter: Kön, ålder, yrken, transportmedel och biltillgång 

Jag kommer inte att lämna ut fullständiga uppgifter om dig. Det går bra att vara anonym. 

Får jag spela in vårt samtal? 

Samtycker du att jag kan använda dina svar i min analys men även citera dig i min upp-

sats? 

Tema1: Biografi: 

 Berätta lite vem du är: Kön, ålder, yrke, uppväxtorttransportmedel och biltillgång. 

Tema2: Nuvarande situation: Nuvarande yrke, boende, arbetsplats, resvanor och hur en 

vanlig dag/vecka ut ser ut. 

 Varför bor du/ni där ni bor just nu? Fördelar/nackdelar med lägenheten/villan? 

 Vilka är de mest betydelsefulla aspekter att beakta när man väljer boende? 

 Hur skulle du karakterisera området du bor i? Landsbygd, mindre tätort, mindre 

tätort nära stad, stad eller större tätort 

 Tillgång till bil och användande: Äger du en bil?  När skaffade du den? hur an-

vänds bilen, hur ofta? Varför och när används den mest?  Kan du beskriva hur en 

vanlig dag ser ut i ditt liv?  

 När tog du körkort? Fick du köra någon annans bil när du bodde hemma? 

 Har du haft många bilar under din livstil? 

 Hur är det att äga en bil? vad är det bästa med at ha bil? Vad betyder bilen för dig? 

 Anser du att det är dyrt att åka bil? Spelar det ekonomiska aspekten någon roll för 

dig? 

 Hur skulle du påverkas utan att ha en bil? 

 Tror du att bilen bidrar till en bättre/sämre livskvalitet?  

 Ökar bilismens människas valfrihet? 

 Vilka följande ord beskriver hur du känner när du kör bil/åker kollektivt/bilpool el-

ler andra färdsätt? 

 Tåg Buss Bilpool Bil Taxi Cykel 

Frihet       

Avslappande       

Praktiskt       

Roligt       

Stress       

Farligt       
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Tema 3: Kollektivtrafiken:  

 Hur ofta åker du buss eller tåg? När och varför? 

 Hur upplever du tillgången till kollektivtrafiken där du bor? Går bussen/tåget ofta?  

Har du nära/långt till buss/tåg stationen? Hur lång tid tar dig för dig att promenera 

till den närmaste buss/tåg station som använde senast? Upplever du det som 

dyrt/billigt? 

 Vilka fördelar/nackdelar finns det med kollevtiktrafiken.?  Om man pratar i termer 

av tillgänglighet bekvämligt, snabbhet vilka hinder finns det tror du? 

 Hur känner du när du åker buss/tåg/bilpool? Gillar du det, hur kommer det sig? 

Tema 4: Vardaglig ressätt 

 Äger du en cykel? Hur ofta använder du den?  Gillar du att cykla? 

 Är cykelbanorna anpassade för flera cyklister?  Vad tycker du kan göras bättre för 

cyklister? 

 Skulle du kunna tänka dig cykla till jobbet? 

 Åker du taxi ofta? När och varför?  

 Har du några planer på nytta bilpool?  Vilka fördelar/nackdelar finns det med bil-

pool? 

 Om du tänker på förra veckan som har gått? Hur ofta körde du bil/bilpool då? Ingen 

bilkörning alls? 

Vilket färdsätt skulle du använda vid följande aktiviteter: 

 Tåg Buss Bilpool Bil Taxi Cykel Gå 

Ta dig till/från 

arbetet 

       

Inköp av dag-

livs varor efter 

arbetet 

       

Besöka vänner 

några kilometer 

bort 

       

Ta dig till fri-

tidsaktiviteter 

(sport eller bio) 

       

Semestra i Sve-

rige 

       

Handla kläder        

Hämta paket på 

posten 

       

Hämta/lämna 

dina barn 
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Tema 5: Fritid: 

Hur ofta tränar du? Åker du bil/buss för att ta dig dit? Cyklar/går du för att ta dig dit? 

Har du några kvällskurser/ arbetspass eller andra aktiviteter på gång? Vilken färdsätt an-

vänder du dig av för att ta dig dit? 

Restaurang besök? I näraområdet eller in i centrala delar av staden? Hur ofta?   

Tema 6: Känslor 

Hur skulle du beskriva din relation till din bil?  Vilka känslor dyker det upp när du sätter 

dig i bilen`? Lycka, apati, stress? 

Ser du bilen som en neutral teknologisk artefakt? Betyder artefakter någonting för dig? 

Tycker du man beter sig på ett speciellt sätt när man kör bil? Tycker du att man beter sig 

på ett annorlunda sätt när man nyttjar bilpoolen än när man kör egen bil? Hur kändes det 

när du åker/buss tåg istället? 

Hur många av dina grannar har egen bil? Påverkas du av deras val av bil? tror du att de 

påverkas av dig? Skulle det alla i din omgivning reagera annorlunda om du slutade köra 

bil? Skulle det alla i din omgivning reagera annorlunda om du slutade använda bilpoolen 

och istället köra börja köra bil? 

Hur skulle du beskriva attityden till bilen i din omgivning? 

Hur kände du när du fick ditt körkort?  Vad fick dig att ta körkortet? 

Vad fick dig att besluta dig för att skaffa en bil/att inte skaffa en bil? Lätt/svårt beslut? 

Vad/vem skulle kunna få dig att sluta köra bil/ börja köra bil oftare? 

Representerar bilen en stor risk för det svenska folkets liv och hälsa`? 

Får du dåligt samvete när du kör bil? Får du bättre samvete när du åker med bilpoolen? 

Tema 7: SL:s  planförslag: 

Hur skulle du kunna bedöma dina kunskaper inom politik, trafikfrågor och hållbar utveck-

ling på en skala mellan 1 till 10? Hur skaffade du dig dessa kunskaper? 

Har du intresse för miljöfrågor? 

 Hur ser du på förläggningen av Roslagsbanan från Vallentuna till Arlanda/av tunnelbanan 

från Nacka till Slussen?  Fördelar/nackdelar; alternativ? Kommer dina resvanor att påver-

kas av försöket? 

Vem har ansvaret för att lösa bilismens miljöproblematik? Är det rätt att använda diverse 

styrmedel som finns idag för att få folk att minska bilismen? Exempelvis billtullar, miljö-

balken 



79 

 

Tema 8: Bilsamhälle eller ett hållbart samhälle 

Ett hållbart transportsystem eller den framtida staden: Hur ska det planeras och vilka aktö-

rer ska involveras? Är det rationellt att bygga fler vägar? Finns det andra lösningar för att 

minska bilismen? Ligger det på individ – eller samhällsnivå? 

Vad saknar du mest i området du bor i? Restauranger, kultur, etc.? 

Bordet det vara en rättighet att ha en bil? 

Tror att du att fler i din omgivning kommer att använda sig av tunnelbanan/Roslagsbanan 

när den är väl byggt? 

Vilka av följande påståenden tror du att det stämmer för allmänheten? 

 Stämmer inte Stämmer Osäker 

Bilen symboliserar 

status för människor 

   

Bilen är en nödvän-

dig  artefakt för att 

pussla ihop vardagen 

   

 Bilister är stolta 

över att ha en bil 

   

Jag får dåligt samve-

te när jag kör bil 

samt bidrar till bi-

lismens expansion 

   

Bilismen påverkar 

mig och mina tankar 

vilket gör mig arg 

   

Utan bil skulle jag 

känna mig begränsad 

   

Det är omöjligt att 

transportera sig i det 

moderna samhället 

utan bil. 

   

Det finns ingen lös-

ning för att minska 

bilismen 

   

Den tekniska arte-

fakten bilen orsakar  

inga problem i sam-

hället, utan det är 

samspelet bil-

människan som gör 

det. 

   

 

 


